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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få kännedom om hur lärare arbetar med planering utifrån 

kursplaner och mål samt hur planeringen kan genomföras i ämnena svenska och matematik på 

grundskolan. Utifrån studiens syfte ställs dessa frågeställningar: Hur använder lärare skolverkets 

kursplaner och mål i planeringen? Hur genomför lärare sitt planeringsarbete i ämnet svenska på 

grundskolan? Hur genomför lärare sitt planeringsarbete i matematik på grundskolan? Vilken 

betydelse har den lokala pedagogiska planeringen? Kvalitativa intervjuer användes som metod 

med utgångspunkt i Jan Trosts bok om detsamma. I studien genomfördes fem informella 

intervjuer med lärare som arbetar med svenska och matematik på grundskolan. I resultatet 

tydliggörs att lärares planeringsarbete kan genomföras på många olika sätt och att de intervjuade 

lärarna ger en tydlig bild om hur denna process implementeras i grundskolan. Relevant litteratur 

bearbetas och jämförs med resultatet i diskussionsdelen där även skillnader och olikheter i 

planeringsmodellerna behandlas.   

 

 

Nyckelord: Planering, svenska, matematik, lärare.  

 

 



 

 

Förord 

 

Ett stort tack till informanterna för att de har ställt upp och delat med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter, vilka varit ovärderliga i uppsatsarbetet. Tack också till handledare Pia- Maria 

Ivarsson som har varit ett stöd i arbetet. Ett stort tack till familjen som har stöttat på olika sätt 

genom arbetet.  

 

Anna Yttréus 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning .............................................................................................................................1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................................1 

Bakgrund .............................................................................................................................3 

Lokal pedagogisk planering .................................................................................3 

Kursplan för matematik på grundskolan ..........................................................4 

Kursplan för svenska på grundskolan ...............................................................5 

Tidigare forskning ..............................................................................................................6 

Lärares planering ..................................................................................................6 

August Bolstads cirkelmodell för planering .....................................................9 

Bolstad om utvärdering .................................................................................... 12 

Undervisa för förståelse – en praktisk handbok ........................................... 12 

Mål och medel – Undervisa i grundskolan .................................................... 15 

Metod ................................................................................................................................ 18 

Reliabilitet, validitet samt begränsningar ........................................................ 18 

Etiska överväganden ......................................................................................... 19 

Allmänna yrkesetiska krav ................................................................................ 19 

Resultat ............................................................................................................................. 21 

Frågeställning 1 .................................................................................................. 21 

Frågeställning 2 .................................................................................................. 22 

Frågeställning 3 .................................................................................................. 26 

Frågeställning 4 .................................................................................................. 28 

Sammanfattning av resultat .............................................................................. 29 

Metoddiskussion ................................................................................................ 29 

Resultatdiskussion ........................................................................................................... 31 

Förslag på vidare forskning ........................................................................................... 34 

Källförteckning ................................................................................................................ 35 

Bilaga 1 ............................................................................................................................. 37 



 

 

Bilaga 2 ............................................................................................................................. 38 

Bilaga 3 ............................................................................................................................. 39 

Bilaga 4 ............................................................................................................................. 40 

Bilaga 5 ............................................................................................................................. 41 

Bilaga 6 ............................................................................................................................. 42 

Bilaga 7 ............................................................................................................................. 43 

Bilaga 8 ............................................................................................................................. 44 

Bilaga 9 ............................................................................................................................. 45



1 

 

Inledning 

När sista terminen på lärarprogrammet skulle börja och uppgiften var att skriva en uppsats föll 

sig valet av ämne naturligt. Då det under utbildningens Vfu-perioder (den verksamhetsförlagda 

delen av utbildningen) har påvisats hur stor del lärarnas planeringsarbete spelar in i den dagliga 

verksamheten. Detta är något som känns viktigt inför framtida yrkesroll. Lärares arbete i dagens 

skola är omfattande på många sätt. Arbetet har förändrats genom tiderna men grundläggande är 

planeringsarbetet. För lärare på grundskolan så innebär det att planera för en termin och även för 

en vecka eller flera veckor. Utgångspunkt för planeringen ligger inom den lokala pedagogiska 

planeringen som kan variera på skolor inom olika kommuner. Planeringen utgår från att lärare 

tolkar och identifierar vilka kunskaper som eleverna ska utveckla enligt målen i läroplan och 

kursplan och gör en planering för undervisningen i den årskurs eller det arbetsområde som 

planeringen avser. ( Skolverket, 2009). I Lpo 94 står det under riktlinjer ”att läraren skall 

samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och organisera och genomföra 

arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga” (s.12). Det står också att lärarnas professionella ansvar är 

förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt 

prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas 

(Utbildningsdepartementet, 2005, s.7). Förhoppningen med denna uppsats är att få djupare och 

bredare kunskap om hur man kan gå tillväga och utföra detta krävande arbete på ett stimulerande 

och engagerande sätt, samt att få en ökad förståelse för lärares planeringsarbete. Vidare finns en 

önskan att genom detta arbete kunna vidareutvecklas som lärare och tillgodogöra sig kunskaperna 

som genereras genom detta arbete. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få kännedom i hur lärare arbetar med planering utifrån kursplaner 

och mål samt hur planeringen kan genomföras i ämnena svenska och matematik på grundskolan.  

 Utifrån studiens syfte ställs dessa frågeställningar:  

 Hur använder lärare skolverkets läroplaner och kursplaner i planeringen? 

 Hur genomför lärare sitt planeringsarbete i ämnet svenska på grundskolan?  

 Hur genomför lärare sitt planeringsarbete i ämnet matematik på grundskolan? 

 Hur arbetar lärare med den lokala pedagogiska planeringen?  
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Arbetets disposition 

Studiens litteraturgenomgång inleds med definitioner av begreppet planering samt lokal 

pedagogisk planering. Därefter redogörs för tidigare forskning inom området. Detta görs för att 

skapa en förförståelse hos läsaren. I metoddelen presenteras val av metod, genomförande, urval 

och avgränsningar. I avsnittet beaktas även forskningsetiska principer samt begreppen validitet 

och reliabilitet. Metoddelen följs av resultatredovisning och analys.  Uppsatsen avslutas med en 

diskussionsdel kring resultatet med koppling till arbetets syfte och frågeställningar. 
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Bakgrund 

Lokal pedagogisk planering  

Den lokala pedagogiska planeringen har som utgångspunkt i hur lärare tyder och urskiljer vilka 

kunskaper som eleverna ska utveckla enligt de mål som finns i läroplaner samt kursplaner. 

Planeringen kan handla om en årskurs eller ett arbetsområde. Den lokala pedagogiska planeringen 

förtydligar kopplingen mellan de nationella målen, undervisningens innebörd och själva 

bedömandet av elevernas progression mot de nationella målen. Det som bör finnas med i 

planeringen är vilka mål undervisningen har, vilket innehåll som ska bearbetas samt vilka 

arbetsmetoder och redovisningssätt som ska brukas. Fokus för den pedagogiska planeringen är de 

mål att sträva mot som läraren bestämt sig för. Bedömningens syfte och mål att uppnå såsom 

betygskriterierna är förutsättningar för bedömningen och betygsättningen av elevernas kunskaper. 

Uppnåendemål skall beskriva den miniminivå av kunskaper som eleverna ska kunna utveckla. 

Strävansmål påvisar vilka mål som undervisningen ska styras mot. Inriktningen av bedömningen 

tydliggör vilka olika kunskapskvaliteter och tillgångar som eleverna ska ges tillfällen att utveckla 

genom undervisningen samt vad som skall granskas inom de olika läroämnena. (Skolverket 2009). 

 

I stödmaterialet för den internationella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen (Skolverket, 

2009) tydliggörs vad lärare bör tänka på då de gör en planering. Planeringen bör ta hänsyn till att 

eleverna för tillfällen att tillgodogöra sig ett innehåll (fakta, begrepp, metoder och teorier), men 

även få chans att utveckla sin förmåga att kunna nyttja dessa kunskaper. Planeringen bör vara 

framställd så att det blir tydligt för eleverna vad krävs av dem, vad de förväntas att lära. Samt hur 

detta lärande ska gå tillväga och hur elevernas kunskaper ska granskas. Metoder att arbeta med 

samt att redovisa utses omsorgsfullt efter de förmågor eleverna ska utveckla.  

Att planera tillsammans i ett arbetslag ges möjligheter att kunna klargöra ett gemensamt och 

yrkesmässigt språk för elevernas lärande och även för bedömning. Genom att lärare tillsammans 

åskådliggör de nationella målen underlättas själva arbetet med att bedöma elevernas färdigheter, 

vilket i sin tur utvecklar bedömarkompetensen som gör att bedömningen blir mer likställd.  

Eleverna ska ges delaktighet och inflytande vid val av innehåll, arbetsmetoder och 

redovisningssätt. Däremot är det läraren som avgör om detta leder fram till att eleverna utvecklas 

mot de nationella målen, som de framställts i den lokala planeringen. Den lokala pedagogiska 

planeringen är ett bra sätt att öka elevernas förståelse för vad de ska lära sig i skolan och ge dem 

en chans att använda sin påverkan och ta ansvar på ett mer utvecklat sätt.  

En lokal pedagogisk planering kan se ut på många olika sätt. I planeringen ska de mål att 

sträva mot läraren har utgått ifrån att överensstämma med de konkretiserande mål som syftar till 

eleverna, likafullt som med undervisningen och den bedömning läraren avser att göra av 
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elevernas arbeten. Eleverna bör känna till vad som ska bedömas innan själva arbetet börjar. Att 

de får veta vad som bedöms kommer att inverka på deras sätt att lära. En lokal pedagogisk 

planering bör vara utformad på ett sätt så att elever samt deras föräldrar/vårdnadshavare kan se 

och uppfatta kontakten mellan de nationella målen och undervisningen.  

   

 En pedagogisk planering kan läggas upp så här och innehålla följande delar: 

 

1. De mål att sträva mot som läraren har utgått ifrån. 

2. Hur läraren har konkretiserat dessa för att passa den åldersgrupp/de elever som 

undervisningen avser. 

3. Vilket innehåll och vilka arbetssätt och arbetsformer eleverna ska arbeta med för att de 

ska kunna utveckla de förmågor som är beskrivna i mål att sträva mot och i 

bedömningens inriktning samt vad undervisningen ska handla om. 

4. Vad läraren kommer att bedöma i elevernas arbete och hur bedömningen kommer att gå 

till.(skriven text, muntligt, problemlösande aktivitet.). Under denna punkt är det viktigt att 

beskriva var det är i elevernas arbete som ska bedömas, inte att beskriva vad eleverna ska 

göra. Det är svårt för eleverna att veta vad läraren kommer att bedöma om det under 

bedömningen strå att eleven ska skriva till exempel en faktatext eller en räknesaga och det 

inte beskrivs vad i detta som kommer att bedömas.( Skolverket, 2009 s. 12). 

 

I bilagorna 2, 3, 4 och 5 visas exempel på hur en lokal pedagogisk planering kan utformas. 

 

Kursplan för matematik på grundskolan 

Matematikens syfte i grundskolan är att utveckla kunskaper i matematik för att eleven skall kunna 

fatta motiverade beslut som gäller olika valsituationer i elevens vardag. Eleven skall få redskap att 

kunna tyda och använda sig av den information som finns i dagens samhälle och 

grundskoleutbildningen skall ge en stabil bas för elevens fortsatta lärande.  

     Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 

kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall ge eleven möjlighet att 

upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den 

tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. Utbildningen i 

matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och 

relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på 

olika problem (Skolverket, 2000a). 
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Kursplan för svenska på grundskolan 

Syftet med ämnet svenska i grundskolan syftar till att ge eleverna utsikter att använda sig och 

främst utveckla sin egen förmåga att tala, se, lyssna, läsa och skriva samt erfara och lära av film, 

teater och skönlitteratur. En av skolans mest väsentliga uppgifter är att skapa goda tillfällen för 

elevernas språkutveckling. Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga 

identiteten. Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt 

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

     Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 

samarbete med varandra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och 

hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet (Skolverket, 2000b). 
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Tidigare forskning 

 

I arbetets forskningsbakgrund framställs relevant litteratur som beskriver några modeller kring 

lärares sätt att genomföra planeringsarbete i svenska samt matematik på grundskolan. Val av 

modeller föll sig naturligt då dessa modeller var tillgängliga och svarade på arbetets syfte. Ämnet 

kommer att behandlas utifrån följande nyckelord: planering, lärare, planeringsmodeller.  
    

Lärares planering 

Stukát (1998) definierar planeringsbegreppet enligt följande: 

 

      En allmän innebörd av begreppet planering är att göra upp en genomtänkt plan för att  

      uppnå ett visst mål. Planeringen kan ha karaktären av ett idéutkast men kan även ha en mer 

      bindande status. Man försöker se in i framtiden och bilda sig en föreställning av vad som kan 

      ske genom olika handlingsalternativ (Stukát 1998 s. 15). 

 

 Staffan Stukát (fil dr i pedagogik) har skrivit en avhandling om lärares planering innan och efter 

lärares utbildning. Studien riktar sig inte till lärarutbildningen, men delar av avhandlingen 

behandlas utifrån planeringsarbetets struktur. En lärares planering kan vara olika på många sätt 

enligt Stukát (1998). Planering kan ske när som helst och vara omedvetet hos läraren men det kan 

även ske mer konsekvent. Det kan ske metodiskt eller med hjälp av olika verktyg. En planering 

kan även skilja sig på flera sätt, det kan vara en planering för en eller två lektioner men också för 

en hel termin. När lärare ska göra en planering för sin undervisning finns det många olika sätt att 

utforma en planering på och det finns många sätt hur lärare tänker. En del lärare har en tydlig 

struktur och andra planerar vid olika tillfällen. Lärares planering av undervisning utgör en del av 

själva undervisningsprocessen och att lärarna själva måste fatta en rad olika beslut som 

bestämmer hur undervisningen ska formas. Läraren kan planera sin undervisning enskilt eller i 

arbetslag och den synliga planeringen har ofta en utarbetad plan. Själva planeringsprocessen 

menar Stukát (1998) är interaktiv och känslig för sammanhang och plats. Läraren är begränsad av 

sin egen erfarenhet och svårigheterna med att kunna förutspå vad som kommer att hända i 

framtiden. Enligt Stukát innebär lärares planeringsarbete många svårigheter att överkomma 

genom att lärare hela tiden måste anpassa planeringen till det som hör till skolans vardag, 

exempelvis de sociala och psykologiska faktorer som påverkar.  
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Att planera undervisning 

Alla typer av undervisning fordrar någon typ av planering och de mest grundläggande delarna 

som bör finnas med i en planeringsprocess enligt Långström och Viklund (2006 s.13) är: 

 

”VAD ska åstadkommas? Det vill säga, vilka resultat vill man nå? Vilka är målen?  

Med vilka RESURSER? Hur mycket pengar kan disponeras? Vilken tid är avsatt, vilka är 

lokalerna m. m? 

 Finns några BEGRÄNSNINGAR eller restriktioner i undervisningsuppdraget? 

VILKA är studenterna?” 
 

Det skiljer sig mellan de obligatoriska och frivilliga utbildningarna liksom 

högskoleutbildningarna men undervisningen kan ha dessa huvudkomponenter vid all planering.  

     Skolan har blivit mera målstyrd är tidigare och skollagen påvisar de grundläggande reglerna för 

alla skolformer. I läroplanerna finns mål och riktlinjer för lärarens arbete. Det finns två typer av 

mål i skolverkets läroplan, strävansmål, dessa ska skolan sträva efter att eleverna uppnår samt 

uppnåendemål, dessa mål ska skolan se till att alla elever når (Långström & Viklund, 2006). Utöver 

skollagen ska det finnas en lokal arbetsplan inrättad och inom denna ska de nationella målen och 

riktlinjerna finnas med tillsamman med skollagens och läroplanernas bestämmelser samt de 

nationella målen och de kommunala målen. Det finns inga krav på hur en arbetsplan ska se ut 

bara vad den i viss mån ska innehålla. Fokus ligger på att arbetsplanen beskriver hur man ska gå 

tillväga för att nå de föreskrivna målen (Långström & Viklund, 2006).  

      Vidare är det lärarna som med utgångspunkt i styrdokumenten planerar för en hel termin eller 

delar av terminen. Arbetet kan ske enskilt eller tillsammans i arbetslag. Dessa planeringar kan 

skifta mycket beroende på ämnen, lärare, skolenheter och annat (Långström & Viklund, 2006). 

      Något som också kan påverka själva planeringsprocessen är ramfaktorer (faktorer som 

begränsar undervisningsprocessen). Det finns yttre ramfaktorer som behandlar ideologiska, 

ekonomiska och juridiska ramar för verksamheten i skolan. Inre ramfaktorer som främst handlar 

om pengar, tid, lokaler, arbetsformer, läromedel, lärare, elever med mera (Långström & Viklund, 

2006).  

 

Lärares planering 

Dagens planeringsprocess är mer komplicerad än tidigare då lärare ofta planerade individuellt för 

sina lektioner medan de idag genomför stor del av planeringen i arbetslag. Idag används nyare 

pedagogiska och didaktiska principer och teorier. Även arbetssätten har förändrats i 

undervisningen. Tidigare använde lärarna sig av den mer traditionella katederundervisningen, 

numera har det i de flesta fall fått ge vika för andra kraftfulla och givande uttryckssätt (Långström 

& Viklund, 2006). 
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     Enligt Långström och Viklund (2006) bör alltid följande didaktiska frågor ställas: VAD- (vilka 

fakta och innehåll ska undervisningen ha?) HUR- (vilka arbetsformer och arbetssätt kan brukas? 

Hur kan dessa varieras? ) VARFÖR - (Vad säger styrinstrumenten? ) NÄR – (när ska lektionen 

genomföras? Hur ska lektionen se ut?) VEM/VILKA - (Vilka är eleverna? För vem ska 

planeringen vara?). Dessa frågor ska utgöra utgångspunkterna vid planering av en lektion eller 

flera lektioner. Vidare bör läraren enligt Långström och Viklund ha ett övergripande sätt att se 

lektionernas uppbyggnad på. Det är upp till läraren att kunna ge eleverna tillfällen att se helheten 

tillsammans med delarna. Som lärare i planeringsarbetet måste man se vilka olika begrepp som 

behövs för att eleverna ska förstå innehållet och vilka mallar som ska användas och tolkas. 

Läraren bör även ta i beaktande vilka insikter och förmågor eleverna redan besitter (Långström & 

Viklund, 2006). 
 

Lång eller kortsiktig planering 

 När läraren planerar för sin undervisning sker vanligen planeringen utifrån tre olika 

tidsperspektiv. Antingen planering för ett helt läsår eller flera läsår, planering för terminer och 

planering för veckor, dagar eller lektioner. Fördelar med detta arbetssätt kan vara att läraren 

bidrar till att plana ut elevernas väg till inlärning och förståelse samt att läraren förbereder sig för 

undervisningen. Arbetssätten varierar starkt mellan olika lärare och många olika faktorer påverkar 

planeringen. Till exempel årskurs, elever, fakta, material, arbetssätt och arbetsformer. Även 

elevernas förkunskaper, lärarens utbildning och intresse påverkar planeringens form och innehåll 

(Långström & Viklund, 2006). 

 

Kontrollista för planering 

Denna lista kan användas vid planeringen för en lektion eller föreläsning och den är oberoende 

av målen för lektionen (Långström & Viklund, 2006 s.28): 

 

1. Samla fakta – skaffa en överblick av det kunskapsområde som behandlas; inventera olika 

källor och hjälpmedel. 

2. Sovra! Bland det mest komplicerade som en lärare har att besluta om är den pedagogiska 

förenklingen.  

3. Strukturera stoffet – försök finna en logisk ordningsföljd för vad som ska behandlas eller 

läras in. 

4. Sök lämpliga metoder – diskutera med kollegor och elever vilka arbetssätt och 

arbetsformer som kan vara mest lämpliga.  

5. Se progressionen – gå från det enklare till det svårare, från det kända till det okända. 

6. Låt skilda inlärningssätt bland eleverna återspeglas i planeringen. 

7. Olika sätt att utvärdera de behandlade momenten påverkar planeringen.   
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August Bolstads cirkelmodell för planering 

 Planering kräver noggranna förberedelser och det finns många olika tillvägagångssätt för att 

genomföra en planering. Bolstad 1998 beskriver en modell för ett lyckat planeringsarbete och den 

så kallade planeringscirkeln består av 8 olika steg. 

 

 Steg 1 Ämnesområde och ramar 

 Steg 2 Mottagare(målgrupp)  

 Steg 3 Mål 

 Steg 4 Innehåll  

 Steg 5 Arbets- och presentationsformer, metodiska principer  

 Steg 6 Hjälpmedel  

 Steg 7 Tidsdisposition och körschema  

 Steg 8 Miljö för lärande. (Se bilaga 8 s.52). 
 

Grunden till planeringsarbete är att förmedlaren bör vara väl förbered för att på så sätt nå ut 

till mottagaren. Planeringsarbetet bör grunda sig på följande frågor vem, varför, vad, när och hur. 

Det finns ingen universalmetod för planering men planering är ett arbete som kan läras in och 

utvecklas på flera sätt. Vidare följer en beskrivning från Bolstad (1998) av dessa steg från hans 

modell. 

 

Steg 1 – Ämnesområde och ramar 

 Börja med att avgränsa ditt ämne så tydligt som möjligt och därefter kontrollerar du den 

tilldelade tiden som finns, är den tillräcklig? Finns det utrymme att vara flexibel eller är det 

bestämt vilken tidsåtgången får vara. Kontrollera alla vägar och möjligheter kring detta. Var noga 

med att tänka igenom syftet med ex. lektionen. Vad ska läraren lägga fokus på? 

Steg 2 – Definiera målgruppen 

 Innan läraren kan gå vidare med planeringen måste du veta vilken som är dina mottagare och 

vilka förutsättningar de har. Vad vet de om ämnet, vad har de för intresse för ämnet, är de 

uppmärksamma och motiverade? På dessa områden kan det skilja sig mycket människor emellan 

och det ligger på läraren att kunna motivera, skapa nyfikenhet, variera sig och tilltala alla elever 

med det sätt han undervisar på. Vilken uppfattning har eleverna av dig som lärare och vilka är 

förväntningarna även om du inte vet svaren på alla dessa frågor bör du fundera över dem.  
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Steg 3 – Mål 

 Vad är då målet med lektionen? Målet för dig som lärare är vad du ska göra, vad vill du få sagt 

och vad ska du förmedla? Det viktigaste målet är dock dina mottagare alltså dina elever och vad 

dem ska lära sig. Det finns tre varianter av mål vid inlärning och dessa är kunskaper, färdigheter 

och attityder. Målen måste vara konkreta och relevanta för mottagarna. Läraren ska formulera 

målet till mottagarna så att de kan lära sig det som förmedlas.   

Steg 4 – Innehåll 

 Vad ska läraren ta med för innehåll? Hur ska läraren prioritera? Innehållet ska alltid anpassas till 

mottagarna, målen och vilken situation. Läraren måste göra ett urval av materialet och ett sätt kan 

vara att dela upp det i delämnen. Läraren bör göra en strukturerad ämnesöversikt med både 

delämnen och mer detaljerat material. Exempelvis kan läraren ha ämnesöversikten som 

utgångspunkt och bedöma varje moment utifrån mottagarna och målen, vad som måste vara med, 

vad som bör vara med och vad som kan vara med om tiden räcker. Ha fokus på mottagarna och 

målen.  

Steg 5 – Arbets- och presentationsformer 

 I detta moment utgår läraren ifrån ämnesöversikten med delämnen som gjordes i steg 4 och 

inför varje delämne eller delmoment så väljs vilka arbetsformer/presentationsformer som är mest 

lämpade för ändamålet. Läraren ska även här tänka på mottagarna och målen när du utser en 

arbetsform och även vad som passar till materialet. Viktig är att försöka variera sig. I detta steg 

används även olika metodiska principer dvs. man strukturerar tillvägagångssättet i 

förmedlingsprocessen. Samt att när läraren ska förmedla material till eleverna så används olika 

arbetsformer ex individuellt eller grupparbete.  

Steg 6 – Hjälpmedel 

 Läraren tar utgångspunkt i den strukturerade ämnesöversikten och för varje delämne väljs 

vilket/vilka hjälpmedel som passar ändamålet. Tänk återigen på vilka som är mottagarna, målen 

och arbets/ presentationsformen när du väljer hjälpmedel. Variera! 

     Hjälpmedel behövs för att underlätta förmedlingen till eleverna men först och främst ska 

hjälpmedlen användas tillägnandet av materialet mer effektivt. Hur läraren väljer sitt hjälpmedel/ 

sina hjälpmedel beror på vilka som är mottagare. Vad är det som kan underlätta för eleverna att 

uppfatta, förstå och tillägna sig materialet. Användandet av hjälpmedel är för att mottagarna ska 

komma ihåg materialet bättre, förstå bättre, använda flera sinnen, vara mer aktiva och få uppleva 

en större bredd på presentationsformerna. Exempel på hjälpmedel är tavla, blädderblock, 

overheadprojektor, video, datorpresentationer, dokumentation osv. 
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Steg 7 – Tidsposition och körschema 

 När läraren ser över sin ämnesöversikt punkt för punkt och försöker beräkna tidsåtgången 

utifrån sitt material och arbets/presentationsform. Skriv ner minuterna för varje moment och 

räkna sedan ihop dessa. Vid denna tidpunkt i planeringen kan det vara så att du passerat 

tidsramen. En revidering blir nödvändig och du kan få ta bort de moment som är lågprioriterade. 

Läraren kan bli tvungen att välja en mindre tidskrävande arbetsform än vad som först är tänkt 

men på det sättet kan man spara in på tiden och ändå slutföra lektionen.   

  När läraren kommit till steg 7 i planeringscirkeln ska läraren bygga upp sitt körschema det vill 

säga en slutlig disposition för sitt undervisningspass. Det kan vara en timplan eller ett schema 

som visar hur läraren ska genomföra undervisningen steg för steg. I vilken följd ska läraren 

framföra sitt material? Här finns två modeller, Modell A inleder med teori först och den kan se ut 

så här: Teori, exempel, uppgifter/övningar och slutligen analys/reflektion. Modell B inleder med 

praktik först. Först uppgift/övning/praktikfall, analys/reflektion, teori och slutligen 

uppgifter/övningar, exempel. Här får du själv bestämma vilken modell du vill använda dig av 

eller om du föredra att göra på ett annat sätt. Tiden är en viktig faktor och bör planeras i förhand 

och här är arbetsformerna avgörande beroende på vilken arbetsform du valt. Dock bör läraren 

komma ihåg att man planerar för en inlärningsprocess för och med aktiva elever.   

Steg 8 – Miljö för lärande 

 Tillämpning av steg 8 börjar med att läraren utgår från sitt körschema som arbetats fram i steg 7. 

Läraren börjar gå igenom schemat och ser vilka behov varje moment ställer på miljön för 

lärandet. Exempel på dessa kan vara lokalen, möbleringen, utrustningen, pauser, skyltar osv. Vid 

varje moment skriver du ner sådant som du bör komma ihåg inför lektionen och känns denna 

lista otillräcklig kan du alltid lägga till det du anser saknas.  Vid inlärning och förmedling behövs 

en bra miljö både psykosociala och fysiska miljöfaktorer påverkar detta. Psykosociala 

miljöfaktorer är relationen mellan människor, i skolan mellan lärare och elever. En bra inledning 

på det läraren ska presentera är viktigt då man upprättar en god psykosocial miljö redan från 

början där alla känner sig välkomna. Den ton läraren sätter från start kommer att följa hela din 

lektion och därefter börjar ditt samspel med eleverna. När det gäller de fysiska miljöfaktorerna 

kan du göra lättare förberedelser, det du ska tänka på är själva lokalen: Är rummet tillräckligt stort 

för antalet elever?  

Andra viktiga faktorer vid planering 

 Hur är ljudet, luften och ljuset i lokalen? Vidare är möbleringen och elevernas placering viktig, 

hur ska de sitta på bästa sätt? Det som läraren bör tänka på är hur stor grupp elever det är och 

hur vill du kommunicera med eleverna på bästa sätt?  Exempel på placeringar kan vara småbord, 

u-bord eller föredragssal. Så till utrustningen, vilken utrustning behövs för lektionen? Detta beror 

till stor del på ämnet och arbetssättet den ska genomföras på. Här är det viktigt att läraren tänker 

på vad som ska användas och hur det ska användas.  
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 På detta sätt kan planeringscirkeln av Bolstad (1998) utformas för lärare som skall lära ut för att 

andra ska lära in och hur lärare kan lägga upp sitt planeringsarbete. Han poängterar även 

framträdandet och hur det kan genomföras på ett naturligt och avslappnat sätt. Han menar att 

läraren ska vara sig själv och att första intrycket är betydelsefullt och ett engagerande sätt betyder 

mycket för att fånga eleverna direkt. Han tar även upp kroppsspråk, gester, ögonkontakt, klädsel, 

röstbetoningar, tempo och pauser.  Alla dessa olika delar har stor betydelse för hur lärare 

uppfattas av eleverna och hur läraren ska få dem med i arbetet.  Lärare bör träna inför alla typer 

av lektioner eller framträdanden för att hela tiden bli bättre på det man gör. 

 

Bolstad om utvärdering 

Bolstad (1998) avslutar sin bok med att ta upp värdet med att göra en utvärdering av genomförda 

moment eller lektioner. Tänk igenom den förmedling du har planerat i 8 steg, om den bör 

utvärderas. Han visar på några frågor som kan vara av värde vid en utvärdering. Vad är avsikten 

med utvärderingen? Vad ska den användas till? För att kontrollera vad eleverna lärt sig? Eller är 

det en värdering av själva upplägget som läraren gjort? Läraren måste veta vad utvärdering ska 

användas till.  Vem ska ha nytta av den? Är det eleverna, deltagarna, skolledningen eller läraren 

själv som ska dra nytta av en utvärdering. Vad ska vi värdera? Är det elevernas nya kunskaper, 

färdigheter eller är det läraren själv.  Ska utvärderingen ske under tiden, vid avslutningen, 

och/eller efter en tid? Här bestämmer läraren när det ska utvärderas. Vilka konkreta förhållanden 

vill vi ha utvärderade? Läraren kanske vill veta hur eleverna uppfattade dig när du presenterade 

ämnet/momentet? Vad var det som var bra, vad var dåligt. Vad är målet med lektionen?  Det 

finns tre bastyper av utvärderingssätt, skriftlig utvärdering, observation och samtal/intervju.  Vid 

skriftlig utvärdering används öppna frågor eller givna svarsalternativ och självklart finns det för 

och nackdelar med dem båda. En observation kan utföras av dig som lärare genom fackmässiga 

frågor eller genom att anteckna reaktioner.  För att kunna genomföra ett samtal eller en intervju 

som utvärderingssätt och där läraren kan dra nytta av informationen fordras att du är ödmjuk, 

lyhörd, vaken och saklig och läraren måste kunna spara informationen på ett sätt så att den kan 

användas vid senare tillfälle.    
 

Undervisa för förståelse – en praktisk handbok 

 Planeringsarbetet som lärare utför kan se ut på många olika sätt. Detta kan bero på arbetssättet, 

tiden eller de resurser som kan disponeras samt till den grupp av elever planeringen är ämnad för. 

Det finns ingen universalmodell för planering som lämpar sig för alla lärare men modellen 

undervisning för förståelse som beskrivs i boken Undervisa för förståelse- en praktisk handbok (Blythe, 
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1998) kan vara ett sätt att starta en planering. Boken handlar om olika strategier, tekniker och 

olika förslag som gör det lättare att strukturera planeringsarbetet. Stegen är som följer: 

 

Börja med den del av kursplanen som känns lagom för dig.  

En del börjar i liten skala som rymmer några dagars planering. Andra inriktar sig på planering 

som innefattar flera veckors planering. I förståelsemodellen finns inget som bestämmer hur långt 

lektionsmomentet ska vara. Fokus läggs på att lärare arbetar med så stor eller liten del av 

kursplanen som är hanterbar. 

Ta ställning till huruvida du ska börja från noll eller omarbeta ett moment du använt dig av tidigare.  

 Denna modell har åskådliggjort att den fungerar vid nyskapande av nya moment men även att 

sätta in gamla moment i nya perspektiv.  

 

Börja där du själv vill.  

Vilka delar av din undervisning vill du rikta in dig på? Finns det några delar i modellen som är 

mer intressanta och användbara?  Modellen presenteras i en viss ordningsföljd men läraren kan 

börja sitt planeringsarbete från den del som känns lämpligast. Några lärare börjar med 

förståelseprestationerna där man tänker ut övningar som eleverna finner givande att jobba med. 

Därefter ställer de frågan – varför är dessa övningar viktiga? Andra lärare startar med funderingar 

kring olika begrepp och frågeställningar som kan utgöra en bas för ämnesområdet för att sedan 

fastställa mål och prestationer. 

 

Om det känns trögt att arbeta med en viss del av modellen, gå då vidare.  

Om läraren kör fast så gå vidare för att senare återuppta delen längre fram i arbetet. Om det 

känns svårt att formulera förståelsemål gå då över till förståelseprestationer istället. Alla 

modellens delar kommer slutligen att sammankopplas men i början av planeringsarbetet kan det 

vara nyttigt att vara flexibel och gå mellan de olika delarna i modellen.  

     När du planerar moment och kurser, tänk då på att begränsningen är en fördel.  

I alla klasser finns många ämnesområden, förståelsemål och förståelseprestationer som hjälper 

eleverna till förståelse. Istället för att eleverna ägnar sig åt flera olika saker samtidigt är det viktigt 

att begränsa områden, viktiga mål och ett fåtal prestationer. De kommer då att utveckla bättre 

och bestående förståelse än om de gör flera varierande saker vid en och samma tid.  
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Planeringsprocessen 

Att planera efter Blythes (1998) modell på ett bra sätt kan vara följande: 

 

 Planeringsprocessen kan se ut som följer: 1) Associera fritt kring var och en av modellens olika 

delar. 2) Renodla resultatet med hjälp av reflekterande frågor. 3) Färdigställ (så långt det går) 

planeringen för momentet eller kursen.  (Se bilaga 9 s.53). 

 

 1) Att börja med att associera fritt kring alla modellens delar kan vara till hjälp för att ta tillvara 

på alla lösa men bra idéer du får.  Du behöver inte fundera var dina idéer eller förslag hör hemma 

utan gör en notering på två ställen för att senare kunna bena upp dessa. När du associerar fritt 

bör du ha en noteringsbok eller liknande där du snabbt kan skriva ner dina tankar.  Poängen med 

att associera fritt är att du kan samla många idéer på kort tid och även underlätta processen 

genom att prata med dina kolleger. 

 2) Förståelsemodellen är ett nyttigt hjälpmedel för att inrikta sig på inlärningsprocessen och de 

begrepp och idéer som är viktigast för eleverna att förstå. För att detta ska kunna fungera måste 

varje del av kursplanen (ämnesområdet, målen, prestationerna och bedömningen) vara nära 

kopplade till varandra och dessa olika delar ska även förstärka varandra. Att renodla dessa olika 

moment hjälper eleverna att rikta in sig på att åstadkomma förståelse inom ett visst antal viktiga 

aspekter.  

 3) Färdigställ planeringen (så långt det går). Att fastlägga och skriva en planering kan vara till 

hjälp på flera olika sätt. Först och främst blir lektionens delar klara och för det andra är det som 

nedskrivits lättare att ändra längre fram. Den nedskrivna planeringen kan även vara ett bra stöd 

när läraren ska prata med elever, kolleger, föräldrar om vad som sker i klassrummet. 

Planeringschemat är begränsat så till vida att delar av modellen ska rymmas. Däremot kan läraren 

själv anpassa planeringsschemat utefter sina behov. Schemat är tänkt att nyttjas för att planera 

olika moment i din undervisning inte en hel termins undervisning.  

 

Undervisa med modellen 

Gör dig mentalt förberedd att möta både med– och motgång. När elever ska börja arbeta med nya 

uppgifter så kan vi inte vänta oss ett bra resultat på en gång. Läraren hjälper eleverna och 

uppmuntrar dem att lära av sina misstag och fortsätta framåt i arbetet. Samma villkor gäller när 

läraren provar sig fram med nya moment i sin undervisning och resultaten som vi väntat oss 

uteblir. Att uppmuntra lärare och deras kollegor kan vara det som avgör om man faller tillbaka till 

gamla planeringsmetoder istället för att utvecklas och förnya sina tankebanor.  

Var uppmärksam på vad eleverna gör och säger. Om ett moment i din undervisning fungerat bra ser du 

genom att eleverna når sina uppsatta mål. Läraren ser att elevernas förståelse har utvecklats i 

relation till målen.  
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Gå regelbundet tillbaka till förståelsemålen tillsammans med eleverna. De övergripande förståelsemålen är 

en bra grund till att observera hur elevernas förståelse förbättras. 

 Ta dig tid att reflektera på egen hand och om möjligt också tillsammans med kollegor. En kort stunds 

reflektion med kollegorna kan vara nog så värdefull. Läraren kan också göra det till en vana att 

titta på förståelsemålen varje dag för att fundera över hur kan dagens undervisning hjälpa 

eleverna att nå målen?  

Slutligen: Arbeta i rimlig takt.  Att skapa och genomföra en förståelseplanering kan vara mycket 

krävande och ta dyrbar tid i anspråk. Många lärare som arbetar med förståelsemodellen (Blythe, 

1998) varierar ofta mellan förståelsmoment och andra sätt att arbeta på. För lärare i skolan som 

arbetar utifrån andra modeller att planera kan detta sätt underlätta för läraren att få med ett 

särskilt område och parallellt gynna elevernas förståelse.  

 

Mål och medel – Undervisa i grundskolan 

Regler och riktlinjer 

I boken Mål och medel – undervisa i grundskolan enligt Lpo94 beskriver Hans Dahlgren (1995) 

vikten av läroplanens mål och riktlinjer och hur detta arbete ska genomföras. Boken tar upp en 

sammanfattning av de viktigaste anvisningarna i arbetet att följa dessa riktlinjer. Skolan har vissa 

förpliktelser mot hem, förskola och barnomsorg. Där skolans skyldighet är att förmedla 

kunskaper och tillsammans med hemmen gynna elevers utveckling. Skolan ska vara ett stöd till 

familjen i fostran av barnen. Skolan ska tydliggöra vilka mål skolan har för föräldrarna och 

samverka med hemmen om elevens skolsituation och kunskapsutveckling. Skolan ska även ta 

fasta på barnens rättigheter till jämlik behandling. Dessa är enligt Dahlgren (1995, s 66):  

 
 Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

 Utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig var den än anordnas. 

 Resurserna skall fördelas med hänsyn till elevers förutsättningar och behov. 

 Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledning har svårighet att nå målen för utbildningen. 

 Läraren skall utgå ifrån att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för inlärning och för sitt arbete i skolan. 

 Läraren skall se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande över 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. 

 
 

Samt att skolan skall utveckla sin organisation med målet att arbeta måluppfyllande.  
 
                   Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svara mot uppställda mål. Eftersom skolan måste  

                   konkretisera läroplanens mål och göra undervisning av dem framhålls också att undervisningsmålen  
                   ständigt skall prövas, resultaten skall följas upp och utvärderas och nya metoder skall prövas och          
                   utvecklas (a.a.). 
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Målen 

Ett mål skildrar vad arbetet ska nå fram till och är en redogörelse av lärdomar och förmågor 

som eleven ska ha utvecklat innan hon lämnar skolan. De målformuleringar som läroplanen i 

skolan innehåller kallas utbildningsmål och dessa redogör för utvecklingar hos eleverna. Inom 

skolan är man intresserad av tre olika strukturer av utvecklingar hos eleverna. Dessa är att lärarna 

vill att de ska öka sitt faktakunnande, de ska utveckla sina motoriska och mentala färdigheter samt 

att lärarna vill lära dem att innefatta vissa principer och förhållningssätt. Som lärare bör man 

kunna skilja på dessa. Målen i läroplan och kursplan är många strävansmål och färre 

uppnåendemål och dessa är indelade på olika områden och på faktamål, färdighetsmål och 

normativa mål (Dahlgren, 1995). 

Mål precisering 

Dahlgren (1995) tar upp vikten av de mål som finns i läroplanen och kursplanen. Först och 

främst de utbildningsmål som beskriver tre olika förändringar inom eleven. Elevens 

faktakunskaper ökar, elevens förmågor utvecklas och normer inrättas. Sedan följer faktamål, 

exempelvis ”eleven ska ha kunskap om kroppens organ och organsystem och hur de fungera tillsammans”, 

färdighetsmål, exempel ”eleven skall kunna tillverka en enkel hylla med handverktyg som inte är eldrivna” 

och normativa mål, exempel ”du skall visa solidaritet med svaga och utsatta” (Dahlgren s.68). 

     Vidare måste läraren se att målen är uppnådda och hur går man tillväga då? Läraren kan 

observera elevernas insatser för att se om målen är uppnådda eller inte. Till målpreciseringen hör 

också att läraren ska beskriva hur man ska observera att målet är nått. Detta kan genomföras på 

olika sätt, till exempel genom ett prov som är det mest vanliga eller att observera vid en 

redovisning. Målprecisering är en bild av framtiden och svarar på frågorna vad vet eleven när målet är 

uppnått? Vad kan eleven göra när målet är uppnått? Och vilken norm/vilka normer följer eleven när målet är 

uppnått? Samt Hur, var och när ser man det? (Dahlgren, 1995).  

Planering 

I boken Mål och medel tar författaren Dahlgren (1995) upp vikten av en god planering för 

lärare i skolan. Vem eller vilka som planerar skolans pedagogiska planering? Idag är det inte en 

självklarhet att det är läraren som utför detta arbete. Om läraren är en del av ett arbetslag så kan 

det vara arbetslagets beslut som sätter riktlinjerna för lärarens planeringsarbete. Dock är läraren 

delaktig i dessa kollektiva beslut. En viktig aspekt som läraren måste tänka på i sitt 

planeringsarbete är att eleverna skall kunna påverka undervisningen, vilket gör att läraren måste 

ordna planeringsarbetet så att eleverna kan få utrymme för t.ex. arbetsuppgifter och att välja sina 

egna mål. Om läraren och eleverna ska kunna sätta ord på innehållet i planeringen bör de utgå 

från tre huvudfrågor, vilka är: Vilka mål ska eleven/eleverna uppnå med sitt arbete?  Med vilka 

medel skall målen uppnås? Hur skall arbetet fördelas i tiden? Dahlgren menar att när läraren tar 

sin utgångspunkt i dessa frågor för planeringen i skolan måste läraren ta ställning till några 

perspektiv. Dahlgren (1995) beskriver dessa perspektiv:  
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Val av mål och precisering av mål – Eleverna måste nå uppnåendemålen och de ska även ha en chans 

att sträva mot strävansmålen. Uppnåedemålen är lika för alla elever men strävansmålen bestäms 

genom urval där eleverna måste få välja vad de vill fördjupa sig inom.  

Val av aktivitet och produktion – Vilket slags arbete ska föra eleverna mot målen?  

Val av tidsplan – Hur man ska fördela arbetsuppgifterna tidsmässigt. 

Fördelning av arbetsuppgifter – Individuellt eller grupparbete, samma uppgifter för alla elever eller 

individanpassade. 

Val av lärokällor – Läromedel behövs för elevernas inhämtande av nya kunskaper men även från 

andra sorters lärokällor.  

Val av stimulering - Lärarens sätt att inspirera eleverna till inlärningsbefrämjande tillstånd.  

Val av hjälpmedel i inlärningen – olika inlärningsstilar som t.ex. drama och bild.  

Val av arbetsuppgifter – Ofta måste läraren själv utforma olika uppgifter som är lämpade för 

eleverna och det arbetsområde man arbetar med.  

Val av tillämpnings-/redovisningsform – de nya kunskaper eleverna har lärt sig bör praktiseras genom 

olika sätt att redovisa. 

Val av metod för kontroll och utvärdering – det som eleverna har presterat ska granskas och 

betygsättas. Undervisningsarbetet ska utvärderas för att läraren ska kunna genomföra ändringar 

och kunna utveckla undervisningen.   
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Metod 

Syftet med studien ska vara avgörande för val av metod och dess utformning. Informella 

intervjuer valdes för den empiriska undersökningen (Trost, 2005).  Detta valdes för att få insikt 

hur informanterna tänker och vilka erfarenheter de innehar samt att det är kopplat till arbetets 

syfte (Trost, 2005). Andra fördelar med intervju som metod är att få mycket information och 

även spontana reaktioner av informanten.  Det är viktigt att vara flexibel när kvalitativa metoder 

används (Trost, 2005). Då svaren genom intervjuerna ger nya erfarenheter och kunskaper och 

detta kan påverka förståelsen av undersökningsämnet. Tydliga frågor ställdes och styrdes utifrån 

arbetets syfte. Som intervjuinstrument användes anteckningar då det kändes mest naturligt under 

intervjuerna.. För att få en så bra överblick över informationen som delgivs kan det vara en fördel 

att spela in intervjun för att kunna ge en rättvis resultatredovisning av material (Trost, 2005). Då 

en pilotintervju genomfördes några veckor innan resterande intervjuer upptäcktes det att 

anteckningar fungerade mycket väl för att tillgodogöra den information som inhämtades. Detta 

gjorde att valet av intervjuinstrument blev anteckningar och inte bandspelare som ä r brukligt i 

dessa sammanhang. Vid intervjuerna följdes intervjufrågorna som hade en god struktur och gav 

ett stöd för att behålla den röda tråden under intervjuerna.  

 

Intervjuerna lästes igenom och en sammanställning gjordes. Därefter analyserades svaren och 

avgränsades till varje berörd fråga och för att sedan kortas ner för att få ett rimligt utrymme i 

resultatredovisningen. Sammanfattningen skrivs i löpande text med tydliga tematiseringar för att 

ge ett sammanhang åt läsaren.  Svaren som presenterades i resultatredovisningen är av sådan 

karaktär att det inte går att upptäcka vem som har givit svaren. Svaren kommer att bli 

presenterade i skriftspråk och inte i talspråk. När en bedömning av resultaten var genomförd var 

materialet tillräckligt för att komma fram till en bra och väl avvägd slutsats.   

Reliabilitet, validitet samt begränsningar  

Vid en studie är det av stor vikt att reliabiliteten eller tillförlitligheten är pålitlig och att 

intervjuaren ska ställa frågorna på samma sätt vid varje tillfälle. Ofta menas det med reliabilitet att 

en mätning vid en speciell tidpunkt ska ge samma resultat vid en ny mätning. Vid validitet eller 

giltighet menar man också att själva frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. Vid kvalitativa 

intervjuer eftersträvar man att få veta vad den intervjuade har för åsikt eller hur den intervjuade 

uppfattar ett ord eller ett fenomen.  Trovärdigheten utgör ett av de största problemen med 

kvalitativa studier som forskare måste du kunna påvisa att dina forskningsresultat är tillförlitliga 

och väsentliga för den aktuella problemställningen. För att kunna visa detta som forskare måste 

författaren vara objektiv i sin studie, det vill säga vara saklig och utan att ta ställning (Trost, 2005).  
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De begränsningar som uppkom var att många av de tillfrågade intervjupersonerna inte hade 

möjlighet att ställa upp på en intervju vid de aktuella tidpunkterna. Reliabiliteten för denna studie 

påverkas av att samtliga intervjuer har skett på samma sätt, det har varit en person som intervjuar 

och en person som ger svar. Validitet kommer påvisas genom att studiens frågeställningar 

besvaras och dessa svar ges i resultatet. Det författaren ämnat att undersöka utifrån studien är det 

som har blivit granskat och inget annat.                     

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det inom all forskning ett grundläggande skydd för den 

enskilda individen, vilket innebär att individen inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada. 

kränkning eller förödmjukelse. Detta skydd samt även de forskningsetiska kraven som jag ansåg 

vara relevanta i min undersökning är som följer:  
 
Informationskravet: 

De personer som berörs utav forskningen skall informeras om det aktuella projektets syfte. 

Ansvaret ligger hos forskaren som även skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om vilka villkor som gäller för deras deltagande. 
 
Samtyckeskravet: 

Personer som deltar i ett forskningsprojekt har själva rätt att bestämma över sin medverkan. Ett 

krav är att de skall ha möjlighet till att själva kunna avbryta sitt deltagande närhelst de vill utan att 

det innebär några negativa konsekvenser för dem. Det ligger även i forskarens ansvar att inhämta 

samtycke från uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare.  
 
Konfidentialitetskravet: 

Alla uppgifter rörande de personer som medverkar i ett forskningsarbete skall ges största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter skall vara skyddade på så vis att obehöriga ej kan ta del av dem. 

 
Nyttjandekravet: 

De data som insamlas under arbetets gång får ej spridas vidare efter projektets avslutande. Vad 

som är oerhört viktigt är att enskilda personers uppgifter skyddas, och att de endast används i 

forskningsändamål. 
 

Allmänna yrkesetiska krav 

Vid arbete med att göra en omfattande vetenskaplig studie åligger det forskaren att följa vissa 

etiska krav. Det som utgör grunden i en forskares eget etiska ansvar är de föreskrifter och regler 

som en forskare måste följa. Forskarens ansvar är att se till att forskningen är av god kvalitet och 

att forskningen är moraliskt acceptabel. Utöver detta har forskaren andra yrkesetiska krav att ta i 
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beaktande. Forskning på människor ska stämma överrens med god vetenskaplig praxis och 

forskaren ska vara väl insatt i den vetenskapliga litteraturen som bearbetas. Inom diverse 

discipliner brukas den egna yrkesetiska kodexen, som behandlar olika aspekter av forskarrollen 

och forskningsaktiviteten. Ofta förekommande centrala begrepp är exempelvis att tjäna 

mänskligheten samt att ha respekt för mänskligt liv. 

Författaren har med stor beaktning tagit hänsyn till de yrkesetiska kraven i denna studie och 

har därför delgivit alla informanter om vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

deltagande informanterna har blivit informerade om samtyckekravet samt konfidentialitetskravet 

och att de fått information om att deras uppgifter skyddas genom nyttjandekravet. 
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 Resultat 

     Författaren har genomfört ett antal intervjuer med utgångspunkt från studiens syfte och 

frågeställningar.  Resultaten framställs med studiens frågeställningar som rubriker och 

datainsamlingen är en sammanfattning av de resultat som uppnåddes vid samtliga intervjuer. I 

sammanfattningen används förkortningarna A, B, C, D samt E då resultatet av lärarnas svar 

återges. 

 

Frågeställning 1 

 Hur använder lärare skolverkets läroplaner och kursplaner i planeringen? 

Lärare A arbetar tydligt efter kursplanen i svenska samt matematik och med de uppnående 

mål och strävans mål som finns.  A:s planeringsarbete styrs av kursplanerna och läggs upp efter 

målen i dessa. Då hon ska strukturera sitt arbete sker det arbetsområdesvis där hon väljer ut några 

av uppnående målen som passar till arbetsområdet. Målen anpassas för att utgå från varje elev. 

Tanken är att eleverna ska nå så långt som möjligt utifrån deras förutsättningar. För att alla elever 

ska få samma möjligheter att nå uppnående målen så utgår läraren alltid ifrån eleverna och deras 

förutsättningar. Däremot finns det elever som inte kommer att nå sina mål på grund av olika 

orsaker, till exempel sociala situationer och andra svårigheter. Dock menar A att hon tillsammans 

med sina elever gör sitt yttersta för att eleverna ska nå sina mål. Varje vecka har de möte i 

arbetslaget för att diskutera om eleverna når sina uppsatta mål och på vilket sätt de ska klara dem. 

I detta moment samarbetar hela arbetslaget för att komma fram till vad som är bäst för varje elev.  

 

Lärare B anser att kursplanerna är mycket viktiga i planeringsarbetet och har en nyckelroll i 

planeringen av målen. B anser att uppnående målen är låga och använder sig av strävansmål i sin 

planering. Strävansmålen försöker hon korta ner och göra så konkreta som möjligt för eleverna. 

B har börjat titta på de nya läroplanerna och kursplanerna som träder i kraft juli 2011, för att 

kunna bilda sig en uppfattning om vad som kommer att krävas vid nästa läsår. 

 

Lärare C utgår från de uppnående mål som finns för årskursen när hon genomför sin planering. 

Hon väljer ut de mål som passar för eleverna i klassen och det målen i kursplanerna som den 

lokala pedagogiska planeringen baseras på. När C planerar är grundtanken att genomföra 

planeringen så att alla elever får samma möjligheter att nå de uppsatta målen men när eleverna 

ska utföra uppgifterna blir det svårare att tillgodose allas behov menar C. Hon menar att alla 

elever inte kommer att nå målen då det saknas resurser att hjälpa dem fram till målen. 
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Lärare D börjar med att se över skolverkets kursplan samt skolans kursplan för att titta på vad 

man ska gå igenom för att nå uppnåendemål samt strävansmål. Dessa kursplaner utgör grunden 

för lärarens planeringsarbete. När D planerar har hon alltid uppnåendemål ochsträvans mål i 

åtanke samt att vägen till målen är olika för varje elev. 

 

När lärare E ska planera utgår hon från de nationella målen. På lärarens arbetsplats har en 

arbetsgrupp gjort ett förtydligande utifrån de nationella målen som belyser vad eleverna ska 

kunna i varje årskurs för att nå målen, detta gäller bara ämnet svenska. E menar att det är 

uppnåendemålen som ska nås och det är dem som ska styra innehållet i undervisningen och inte 

ett enskilt material.  

 

Frågeställning 2 

Hur genomför lärare sitt planeringsarbete i ämnet svenska på grundskolan?  

Lärare A planerar självständigt men diskuterar mycket med sitt arbetslag för att få feedback 

och respons på både innehåll och arbetssätt. Det är läraren själv som bestämmer vad hon vill 

göra och vad hon vill ha med i undervisningen. Vid sin planering i ämnet svenska utgår A från de 

läromedel som finns på skolan, dessa är Glad Svenska år 3 samt Vän med Svenskan år 4. Det som A 

anser vara viktigast vid val av läromedel är att du som lärare känner för det material du ska arbeta 

med och att eleverna tycker materialet är intressant som de ska arbeta med.  Själva planeringen 

beror på hur klassen ser ut och vad som ligger till grund för målen. I år 3 ligger fokus på 

skrivande och de verktyg som krävs för detta arbete. I år 4 ligger fokus på att tala, att våga berätta 

högt för klassen samt även högläsning. Då A gör en planering för ett arbetsområde i svenska 

brukar hon lyssna med klassen om vad de är intresserade av och låter eleverna själva välja ämne 

när de till exempel ska arbeta med en faktatext. Det är viktigt att få med alla elever i 

arbetsprocessen anser A 

Då lärare A arbetar med sin planering försöker hon anpassa materialet till eleverna då de har 

olika förkunskaper, där ser hon fördelar med att ha en årskurs 3-4. Eleverna kan hjälp varandra 

och dela med sig av sina kunskaper. A menar också att alla elever har olika behov och 

förutsättningar, för att klara av att planera för alla elever så lägger läraren uppgifterna på olika 

nivåer med olika svårighetsgrader. Vissa uppgifter ska alla elever genomföra men utöver det så 

lägger hon nivån utifrån elevernas förkunskaper. Det finns även många olika inlärningsstilar och 

läraren försöker få med detta i sin planering så långt det är möjligt. De elever som finns med 

särskilda behov är integrerade i klassen och det görs ingen skillnad på någon nivå, däremot kan A 

se om vissa elever behöver mera struktur under en uppgift eller en extra genomgång.  

 



23 

 

Lärare B planering i svenska bygger på att tala, att lyssna, att läsa och att skriva. De läromedel 

som B använder finns inköpta till skolan. B använder sig av läromedlet Zoom Svenska, ett bas- 

läromedel för årskurs 4. B plockar ut det material som passar till klassen. Ett annat läromedel som 

B använder sig av är Nya Språket Lyfter och Stärk Språket. B anser att på skolan där hon arbetar 

finns mycket relevanta läromedel i svenska som är uppdaterade mot dagens samhälle. När B 

planerar i svenska så sker mycket av arbetet tillsammans med två kollegor i arbetslaget, till 

exempel så är loggboken gemensam, läxorna och elevernas planeringar. Därutöver sker 

planeringsarbetet i och därefter genomförs uppgifterna på individuellt. B arbetar mycket med 

olika inlärningssätt då elevernas inlärningsstilar varierar mycket men hon utgår alltid från målen 

och därefter genomförs uppgifterna på olika sätt och olika nivåer för att passa alla elever i 

klassen. Exempel kan vara att elever med motoriska svårigheter får använda dator, de skriver 

tillsammans, samlar ord, använder tankekartor, drama, rollspel och även utomhusaktiviteter är 

viktiga anser B. Vid grupparbeten eller vid individuella arbeten anpassar B det efter elevens 

förutsättningar. Detta arbete sker också vid det muntliga och skriftliga uppgifterna. Då eleverna 

har olika förkunskaper försöker B att planera så att varje arbetsområde har olika nivåer så att 

eleverna arbetar med det som passar dem. Till exempel i svenska kan några elever träna på att en 

berättelse har en början, en mitt och ett slut. Då andra elever tränar på att skriva en berättelse 

med talstreck, punkt och så vidare. I läsningen får eleverna låna böcker de är intresserade av och 

de får hjälp med att hitta rätt nivå på böckerna. B planerar arbetet så att alla elever har samma 

möjligheter att nå kursplanens mål genom olika typer av uppgifter. B blandar mellan praktiska 

uppgifter och mer konkreta uppgifter, för att underlätta och hjälp eleverna. Vid val av aktivitet 

brukar B ha en kort gemensam samling för att sedan låta eleverna arbeta självständigt och vid 

grupparbeten får eleverna ofta bestämma själva hur de vill arbeta. 

 

Lärare C använder sig av eget material i svenska som är uppbyggt genom de år C har arbetat som 

lärare på grundskolan. Exempel på dessa uppgifter består bland annat av att spåra bokstäver med 

hjälp av vanlig sand som ligger på ett fat, där kan eleverna skriva en bokstav med en penna och 

sedan lätt sudda ut och börja om. Ett annat hjälpmedel som används av C är en ”Toobaloo” som 

är en slags örsnäcka där eleverna säger en bokstav och genom snäckan hör de tydligt hur 

ljudenligt dessa låter. Dessa hjälpmedel används flitigt i klassen och uppskattas både av lärare och 

elever. C använder även en egenhändigt komponerad storbok som heter ”Min bokstavsbok”, 

denna bok får varje elev och den innehåller till exempel bokstavspussel, lyssna efter bokstäver, 

skriva bokstäver, bygga ord. Alla elever följer ett arbetsschema och de arbetar individuellt med 

bokstäverna och detta medför att alla elever arbetar med olika bokstäver.  

 C använder också en läsebok som heter ”Förstagluttarna” den finns i tre olika svårighetsgrader A, 

B och C. I den boken får de läsläxa varje vecka och C förhör dem en och en.  I årskurs 2 

använder sig C av läroboken ”Glad svenska åk 2 som är en övningsbok för eleverna. Till detta 

läromedel medföljer en mycket bra lärarhandledning tycker C. De har även en läsebok i åk 2 med 
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två olika svårighetsgrader. Andra läromedel som C använder sig av är Nya läs träna som är en 

övningsbok med olika svårighetsgrader. Även Siffer kul, Matte kul, Skriv kul samt Bokstavs kul är 

mycket bra arbetsmaterial som kan kopieras till eleverna. Medföljer gör även en beskrivning på 

hur man som lärare kan använda sig av dessa. 

 C genomför sin planering självständigt men för diskussioner med sina kolleger i arbetslaget kring 

vad som känns bäst för eleverna. De har öppna och givande dialoger dagligen inom arbetslaget.  

 Alla elever har olika förutsättningar och C provar sig fram och anpassar nivåerna på 

undervisningen så att alla elever kommer till sin rätt. Vid behov får C hjälp av resurslärare samt 

speciallärare. Även vid de olika inlärningsstilar som finns bland eleverna låter C eleverna i årskurs 

1 använda sig av händerna för att känna, forma samt lyssna vid bokstavsinlärning i svenska. 

Hjälpmedel som finns är Alfa Smart och Symwriter vid skrivträning.  

     Att få med eleverna vid planeringsarbetet är svårt anser C, allra helst i ettan och tvåan där 

eleverna är unga. Dock har C börjat använda sig av begreppet mål med eleverna så att de får 

komma in i detta sätt att tänka kring sin undervisning.  

     C har ofta gemensamma genomgångar och därefter får eleverna arbeta mestadels självständigt. 

Aktiviteterna väls med olika innehåll för eleverna med variation av genomgångar, laborationer, 

olika material och information på tavlan. Beroende på uppgifterna kan det bli grupparbete med 

en etta och en tvåa, där tvåan ofta tar mer ansvar och hjälper ettan. Detta är en av fördelarna med 

att ha en 1-2:a anser C.  

 

När Lärare D ska planera tittar D på vad som ska gås igenom för att nå de mål som finns. 

Därefter tittar D på den litteratur som finns tillhanda på skolan och funderar på vad det är som 

ska göras till varje kapitel. D använder sig av det material som finns tillgängligt på skolan. Sedan 

räknar D ut hur många lektionstillfällen de har per vecka och om något faller bort på grund av 

andra aktiviteter, därefter lägger D upp sin planering terminsvis. D använder sig av flera olika 

arbetsböcker som gäller för årskursen D undervisar i.  

 När D planerar för svenskaundervisningen sker detta självständigt men vid temadagar och 

utedagar sker planeringen med arbetslaget. D funderar alltid på hur eleverna ska kunna 

genomföra det sim hon planerat och försöker därför anpassa materialet till elevernas behov. D 

försöker anpassa undervisningen med hjälp av de olika inlärningsstilar som eleverna har och 

tycker detta fungerar mycket bra i de lägre åldrarna. D tänker inte så mycket på genusperspektivet 

i sin planering och undervisning. Elever med särskilda behov får anpassat material som de kan 

arbeta med och D hjälper dem så mycket som det är möjligt i klassrummet. 

 D lägger ner mycket tid på att fundera på hur man kan göra saker på ett enklare sätt för de elever 

som har det svårt i skolan, som gör att de kan arbeta i sin egne takt. Till de elever som behöver 

mera utmaningar ger D extra uppgifter eller gör uppgifterna svårare och mer komplicerade.  
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Lärare E utarbetar en grovplanering över terminen som brukar vara svår att hålla sig till. Den 

talar på ett ungefär hur många veckor arbetet ska vara och när på terminen arbetet ska ligga. Vissa 

arbetsområden sträcker sig över hela läsåret som berättelseskrivandet, läsandet och talandet. 

Arbetsområden som sträcker sig terminsvis kan vara ordklasser, klassiker samt författararbete. 

Det som E anser vara viktigast i planeringen är att E vet vilka moment som ska gås igenom under 

terminen. Något som kan ändras under terminens gång kan vara att E gör vissa moment föra 

andra än vad som stod i planeringen. Annat som kan ändras under terminen kan vara ett 

samarbete mellan olika ämnen som inte fanns i planeringen vid terminsstarten.  

 E planerar självständigt och gör alla planering i svenska för årskurserna 4-6. Däremot hör E efter 

med kolleger vad de gör i sina respektive ämnen för en eventuell ämnesintegrering. E planerar 

helt själv vad gäller arbetssätt och arbetsmaterial och hon anpassar materialet till elevernas 

förutsättningar för att de ska kunna nå sina mål.  

 

 De elever som har koncentrationssvårigheter får använda datorn samt skrivplattan Alpha Smart 

som hjälpmedel. Vid skriftliga prov frågar E ofta eleverna med svårigheter om de vill ha muntliga 

prov stället. E har två elever med olika svårigheter och då kopierar hon allt material de använder 

till a3 format, för att dessa elever ska kunna läsa mer självständigt. 

 Eleverna får vid valda tillfällen vara med och påverka redovisningssättet men inte själva 

arbetsgången, detta sköter enbart E om. Vid varje lektion försöker E att få med att tala, att lyssna, 

att skriva samt att läsa. Detta på grund av att svenska som ämne är indelat i dessa grupper men 

även dels för att vissa elever har lättare att skriva och andra har lättare att prata.    

 E varierar mellan arbetssätten mellan enskilt arbete. Pararbete och grupparbete beroende på vad 

som ska göras och vilket arbetsområde som ska gås igenom. E väljer alltid grupper och hon 

fördelar eleverna så att de ska kunna bidra med olika sätt i gruppen samt att de ska kunna 

samarbeta med många. 

E använder inget fast läromedel i klasserna utan hon har ett hopplock av många olika läromedel. 

E letar mycket material på lektion.se (internetsida för olika lektionsförslag) detta medför att mycket 

är kopierat och eleverna använder olika böcker utan att skriva i dem. E anser att det är lättare att 

anpassa materialet efter moment/arbetsområde och att välja det material som passar eleverna och 

klassen. E tycker att det är bra om ett läromedel kan användas i flera klasser så att det inte är 

årskurs styrt samt att ekonomin ofta styr inköpen av läromedel.  

 Det som E finner svårast med att göra en terminsplanering är tiden. Oftast tar det längre tid än 

planerat, det är klassen och eleverna som får styra vilken tid det får ta. Det som E anser vara 

viktigast är att eleverna hinner med vad de ska samt att de når sina mål. 
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Frågeställning 3 

Hur genomför lärare sitt planeringsarbete i ämnet matematik på grundskolan? 

Lärare A använder läromedlet Pixel 3 och 4 i matematiken, ett material som hon anser har ett 

svårare innehåll än andra läromedel för årskurs 3. A anser att det är ett mycket bra material om än 

svårare men menar att man kan ta bort vissa delar för dem som har det svårt med matematik.  A 

pratar mycket matematik och har alltid genomgångar när det är ett nytt område som ska påbörjas. 

Eleverna tycker det är svårt att prata matematik och fokus ligger därför på detta arbetssätt. A 

använder sig ofta av konkreta material till exempel pengar, termometrar samt kroppsövningar, 

detta för att på ett enklare sätt förklara för eleverna. A poängterar också att det är viktigt att knyta 

an till elevernas vardag så de lättare förstår uppgifterna och hur de kan gå tillväga. Då A anser att 

detta material är svårare än tidigare material krävs det att A är mer förberedd inför dessa 

lektioner. Till detta material finns en mycket bra lärarhandledning om hur du kan gå tillväga med 

olika uppgifter. Den beskriver både lättare och svårare uppgifter vilket kan anpassas till flera 

elever.  

A utgår till stora delar av de läromedel som finns på skolan men menar att det är viktigt att du 

som lärare känner för det material du ska arbetat med och att läromedlen ska innehålla stora delar 

av de uppnående mål sim finns i kursplanerna. Detta var ett av skälen till att A bytte matematik 

läromedel. A menar också att det är viktigt att eleverna finner materialet intressesant som de ska 

arbeta med. Samtal kring olika läromedel sker ofta i A:s arbetslag. 

När A planerar för sina lektioner är tiden det som är svårast att planera för. Det viktigaste är 

dock anser A att få med det som är väsentligast. Vid val av aktivitet/uppgift som e ska planera 

för beror mycket på vilket arbetsområde som ska tas upp men det sker alltid med en genomgång 

vid uppstart av nytt arbetsområde och detta följs upp efterföljande lektion med repetition. A 

menar även att själva tidpunkten är avgörande för vilken typ av aktivitet man väljer. Hon säger att 

lektionen innan lunch inte bör innehålla för mycket lyssnande utan gärna diskussioner för att 

kunna behålla elevernas intresse genom hela lektionen. A försöker även att planera in tillfällen 

med utomhus matematik för att skapa variation.  

 

Lärare B utgår ifrån ett läromedel i matematik som heter Matte Direkt Borgen för årskurs 4.  Detta 

läromedel finns tillgängligt på B:s arbetsplats. Inför upplägget av planeringsarbete inom 

matematik genomförs ett matematik test på alla elever innan ett nytt arbetsområde påbörjas, detta 

för att kontrollera elevernas förkunskaper. Denna termin har B tillsammans med tre kolleger delat 

in eleverna i tre olika grupper med testet som bakgrund. En grupp får flera utmaningar, en grupp 

får mera hjälp med konkreta material och en grupp är mittemellan de två andra grupperna. Alla 

grupper har en lärare och det är ca 16 elever i varje grupp. För att kunna variera matematik 

lektionerna och inte bara arbeta i matematikboken så har B utomhusmatematik varje torsdag, 

vilket uppskattas av eleverna. Efter varje färdigt matematikområde så genomför B en ny diagnos 
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för att se vad eleverna har lärt sig. B gör en bedömning och ser om det krävs mera arbete på 

något område samt att eleverna gör själva en utvärdering av arbetsområdet de slutfört. 

  Skolan där B arbetar är med i ett matematikprojekt på initiativ från Skolverket där skolor inom 

kommunen ska utveckla elevernas räknestrategier Skolan får en summa pengar av Skolverket för 

att kunna genomföra detta arbete. I matematik har eleverna ett pass i veckan som kallas IUP pass 

(individuell utvecklingsplan) där eleverna tränar på sina mål. Målen finns i en individuell pärm 

och dessa mål bestämmer B tillsammans med varje elev. Efter varje utfört IUP pass utvärderar 

eleverna sitt arbete och ser om de kommit närmare sina uppsatta mål.  

  Grunden till matematikplaneringen gör B tillsammans med två kolleger med tanke på 

matematikgrupperna och B planerar själv för sin grupp. För att B ska kunna anpassa planeringen 

till elevernas behov och förutsättningar så är de indelade dels i matematikgrupperna och dels 

arbetar B med olika inlärningssätt. Dessa varierar mycket men B utgår alltid ifrån målen och 

därefter utförs uppgifterna på olika sätt och nivåer.  

  

 Alla elever har olika förutsättningar och B försöker att planera varje arbetsområde med olika 

nivåer så att eleverna arbetar med det som passar dem. I matematiken är det grupperna och B 

påpekar att det är strävansmålen de arbetar mot och genom detta så blir det naturligt att eleverna 

klarar uppnåendemålen. Fokus ligger hela tiden på strävansmålen. B planerar arbetet så att alla 

elever har samma möjligheter att nå kursplanens mål genom olika uppgifter. B blandar mellan 

praktiska uppgifter och mer konkreta uppgifter för att underlätta och hjälp eleverna. 

 

Lärare C använder sig av läromedlen Prima 1 för årskurs 1 samt Prima 2 för årskurs 2, till dessa 

har eleverna egna arbetsböcker att arbeta med. Till dessa böcker finns även en mycket bra 

lärarhandledning anser C. Hon använder sig mycket av eget material och egna övningar som hon 

har samlat på sig under sina år som lärare. C plockar även ut material från böckerna Mattekul och 

Sifferkul.  Vid nya arbetsområden och nya mål har alltid C en genomgång med eleverna. C 

använder ofta konkret material för eleverna i matematiken, till exempel makaroner, klossar, 

pengar och knappar vid olika taluppgifter. Detta för att konkretisera och förenkla för eleverna. 

Vid sin planering i matematik utgår C från samma grundnivå för alla elever men då eleverna har 

olika förkunskaper anpassar hon materialet under arbetets gång. Till grund i matematiken ligger 

uppnåendemålen för årskurs 3 och C väljer ut de mål som passar till varje arbetsområde.  

Då C skall göra en planering inför ett arbetsområde i matematik utgår hon från de läromedel som 

hon själv vill använda sig av. C ansvarar själv för inköp av läromedel till sin klass men ofta finns 

det bra läromedel på arbetsplatsen som C gärna använder sig av i sitt planeringsarbete. 

 

Lärare D utgår ifrån en grundplanering som hon sedan följer men eleverna får vara med och 

påverka redovisningssättet. D försöker att efter varje moment utvärdera på olika sätt för att se 
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om eleverna har tagit till sig av innehållet i undervisningen. Om det finns elever som inte har 

förstått så försöker D med andra vägar som inte utgått ifrån D:s ordinarie planering. 

 Då det gäller arbetssätt använder sig D oftast av individuellt arbete men det förekommer även 

grupparbete.  D menar att vid användandet av olika läromedel så är det D syn på lärande samt 

D:s egen kunskap som styr valet av läromedel. Vissa läromedel väljer D utifrån sin planering och 

en del av de läromedel som finns på D:s arbetsplats. 

 

Frågeställning 4 

Hur arbetar lärare med den lokala pedagogiska planeringen? 

Lärare A arbetar mycket med den lokala pedagogiska planeringen i svenska och matematik. Den 

lokala pedagogiska planeringen A använder sig av utarbetas efter målen i respektive ämne. På A:s 

arbetsplats arbetar de mycket med att utforma och utarbeta relevanta lokala pedagogiska 

planeringar. För att påvisa ett exempel på hur A:s pedagogiska planering kan utformas finns det 

en sådan planering i ämnet svenska för årskurs 3. Se bilaga 2. 

 

Lärare B arbetar både med en lokal pedagogisk planering samt en individuell planering.  Den 

lokala pedagogiska planeringen har B arbetat fram tillsammans med två av sina kollegor som B 

samarbetar med framför allt i matematik. Då B uppfattar uppnåendemålen som låga arbetar B 

alltid utifrån strävansmålen. B ser även fram emot de nya kursplanerna Lgr11 där det bra finns en 

nivå på mål. Lärare B:s grund till en pedagogisk planering finns som bilaga 3. 

 

Lärare C arbetar utifrån uppnåendemålen i sin lokala pedagogiska planering och använder sig av 

de läromedel som motsvarar de mål som skall uppnås. Som grund ligger den lokala kursplan som 

finns utformad på C:s arbetsplats. Från och med 2010 så arbetar skolan med nya kursplaner i 

både svenska och matematik. Detta underlättar C:s arbete med att planera för undervisningen i 

dessa berörda ämnen. I dagsläget utarbetas den lokala pedagogiska planeringen på de mål som 

finns i Lpo94 något som C anser känns oväsentligt då det inom snar framtid utkommer en ny 

läroplan samt kursplan. Dock är det fortfarande Lpo94 som styr de mål C arbetar efter. Lärare 

C:s lokala pedagogiska planeringar i svenska och matematik presenteras under bilaga 5. 

 

Lärare D börjar med att titta på Skolverkets kursplaner för att sedan utarbeta en lokal pedagogisk 

planering. Denna planering utgår från de mål som eleverna ska nå och detta styr upplägget av 

själva planeringen.  

 

Lärare E utgår från de nationella målen i ämnet svenska, där det gjorts ett förtydligande utifrån 

de nationella målen som belyser vad eleverna ska kunna i varje årskurs för att nå målen. E:s lokala 
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pedagogiska planering baseras på de uppnåendemål som finns och det är dessa som skall styra 

innehållet i E:s undervisning.  

Sammanfattning av resultat 

Samtliga intervjuade lärare påvisar vikten av lärares omfattande planeringsarbete och de 

faktorer som tydliggörs är hur de arbetar efter Skolverkets kursplaner i matematik och svenska, 

där arbetet med uppnåendemål samt strävansmål klargörs med utgångspunkt i Lpo 94.  

Vidare framställs den lokala pedagogiska planering som en grund för de intervjuade lärarnas 

planeringsarbete. Flera av de intervjuade lärarna påpekar vikten av att utforma lokala pedagogiska 

planeringar och arbeta utifrån dessa, exempel på sådana planeringar finnes som bilagor.  

Metoddiskussion 

Urval 

Det är av vikt att välja ut intervjupersoner som kan tillföra intressant kunskap i relation till 

arbetets frågeställningar. För att intervjuerna skulle ge en så bred bild som möjligt är det viktigt 

att välja ut informanter som har olika erfarenhet inom undersökningsområdet. Vid val av 

informanter utgick författaren ifrån personer som kunde ge tillförlitliga svar och som hade 

mångårig erfarenhet kring planeringsarbete samt att författaren fick svar på arbetets syfte och 

frågeställningar (Trost, 2005). Annat som påverkade urvalet var tillgänglighet av informanter samt 

tidsbrist.        

Tre intervjuer genomfördes på en mellanstor skola med årskurserna F till 6. Informanterna som 

intervjuades var en lärare i årskurs 1-2, en lärare i årskurs 3-4, en lärare i årskurs 4 samt två 

telefonintervjuer med en lärare i årskurs 1 och en lärare i årskurs 4-6. lärare. Telefonintervjuerna 

tillkom då underlaget med de personliga intervjuerna inte var tillräckliga och valet av 

telefonintervjuer uppkom genom tidsbrist för berörda lärare.  Samtliga lärare svarade på samma 

frågor. Innan de tre intervjuerna genomfördes utfördes studiebesök på skolan. De berörda lärarna 

presenterade sig och syftet med intervjun förklarades.  Val av frågor baserades på studiens syfte. 

Frågornas konstruktion har en bakgrund i den litteratur som bearbetats inför undersökningen. 

Begränsning till att intervjua fem lärare valdes med hänsyn till att vid för många intervjuer blir 

materialet svårt att hantera samt att man kan ha svårt att urskilja viktiga detaljer. Andra viktiga 

faktorer som påverkade urvalet var att genomföra väl utförda intervjuer med högt 

kvalitetsinnehåll (Trost, 2005). I resultatdelen har författaren valt att benämna sina fem lärare för 

A, B, C, D och E. Detta för att ge lärarna anonymitet. 

 

Genomförande 

Tre av intervjuerna genomfördes på en medelstor grundskola med ca 500 elever, skolan ligger i 

en kommun med ca 20 000 invånare. För att boka intervjuerna med informanterna så 
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kontaktades dessa per telefon några veckor innan själva intervjutillfället. Två intervjuer 

genomfördes på telefon på grund av tidsbrist och avstånd. Vid samtalen bestämdes det att 

intervjuerna skulle utföras på skolan och intervjuerna skulle äga rum i lärarnas klassrum då 

eleverna gått hem för dagen. För att den intervjuade ska känna sig trygg är det viktigt att 

tillmötesgå informanternas förslag på intervjuplats (Trost, 2005). Detta valdes särskilt med tanke 

på att ingen skulle störa intervjuerna. Träffen innan själva intervjuerna skedde utanför 

klassrummet där presentation genomfördes och klimatet kändes positivt redan från start. 

Intervjun inleddes med en öppen bred fråga om informantens arbetsuppgifter, detta valdes för att 

få ett gott klimat och en god stämning. Därefter genomfördes själva intervjun med 20 väl 

strukturerade frågor kring lärarnas planeringsarbete på grundskolan. Kvalitativa intervjuer består 

av enkla och raka frågor (Trost, 2005). Intervjutillfällena varade ca 1, 5 timmar per intervju och 

upplevdes som väldigt intressanta och givande för inblandade parter.  Efter avslutade intervjuer 

tackades informanterna för visat intresse och tid. En sammanfattning med stödord av 

intervjuerna gjordes på plats och senare fullföljdes sammanfattningen av en omfattande detaljerad 

nedskrivning av intervjuerna. Telefonintervjuerna genomfördes på så sätt att författaren ringde 

upp informanterna på tidigare bestämd tidpunkt och intervjuerna utfördes på ca 45 minuter. 

Fördelen att skriva en kort sammanfattning av intervjuerna på plats är att intervjuerna finns färskt 

i minnet och det kan på så sätt rendera i fler detaljer än om man skulle vänta med en 

sammanfattning. En annan fördel kan vara att om det upptäcktes misstag i anteckningarna kan 

dessa snabbt åtgärdas då informanterna fanns tillgängliga. Detta tillvägagångssätt passade bra till 

arbetets syfte och det har inbringat kunskaper kring vad som kan förbättra eller förändra till nästa 

tillfälle. Vid intervjuerna så informerades informanterna om var och när uppsatsen kommer att 

publiceras vilket du som forskare bör göra enligt Vetenskapsrådet (2002). Informanterna 

informerades om att materialet i denna studie kommer att behandlas konfidentiellt. Svårigheterna 

med att endast använda sig av anteckningar var att något lätt kan missas av det som sägs och att 

det kan vara svårt att hinna föra tillräckliga anteckningar för sammanställandet av resultaten. En 

annan nackdel kan vara att lyssna på informanten fullt ut och där kan viktig information gå till 

spillo 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet eller akribi betyder ursprungligen hårdhet och är det som oftast används när man 

vill referera till vetenskaplig noggrannhet. Det som menas med akribi är att i en studie skall alla 

detaljer vara korrekta och konsekventa i textbearbetning, i hänvisningar i litteraturlista och så 

vidare (Trost, s.5 1998). I detta arbete är det författaren som menar att allt som är framställt 

genom hela arbetet är av största tillförlitlighet då författaren medvetet varit konsekvent vid 

skildringen i arbetet med lärares planeringsarbete inom svenska och matematik på grundskolan. 
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Resultatdiskussion 

Författaren har för avsikt att föra en diskussion utifrån studiens resultat samt göra en koppling till 

den teori och bakgrundsforskning som studien baseras på. 

 

Ordet planering har en omfattande innebörd för lärare inom grundskolan. Detta begrepp 

definieras av Stukat som menar att planering är att utforma en väl bearbetad plan för att kunna 

uppnå ett angivet mål. Planering är något som sker i samarbete med olika verktyg och detta 

påvisas genom de resultat studien uppvisar. De intervjuade lärarna arbetar med flertalet olika 

hjälpmedel för att kunna genomföra en omfattande planering i deras undervisning. Resultatet ger 

en bred syn på många varierande planeringsprocesser som lärare utför på grundskolan. Något 

som tydligt framställs i resultatet är vikten av att arbeta med Skolverkets kursplaner i de berörda 

ämnena svenska och matematik. Den stora beröringspunkten som tydliggörs i flera av de 

intervjuade lärarnas svar är att ge eleverna möjligheter att utveckla sin egen förmåga att tala, att 

lyssna, att läsa samt att skriva. Detta belyses i kursplanen för svenska i grundskolan. Detta torde 

kanske vara en självklarhet men det är tillfredsställande att kunna återse detta genom lärarnas 

agerande i planeringsprocessen.  

  Vidare tar Långström och Viklund (2006) vikten av de mål som varje skola skall se till att alla 

elever når. Dessa uppnåendemål och strävansmål är de mål samtliga lärare i studien framhäver 

som grunden i all planering. Lärare E framhäver att det är uppnåendemålen som skall nås och de 

skall styra innehållet i undervisningen. Lärare B anser dock att man borde arbeta mot strävansmål 

för att föra eleverna uppåt i utvecklingen. Något som lärare C inte brukar utan använder bara 

uppnående mål för sin klass. Detta påvisar att lärarna i studien arbetar med den nivå de själva 

känner sig trygga med något som Långström & Viklund (2006) menar kan påverkar lärares 

planering.  

 Den kontrollista som Långström & Viklund förevisar stämmer till mångt och mycket in på 

flertalet lärare i studien. Punkt ett på listan är – samla fakta, detta framhävs av lärare C som 

använder sig av eget material och egna övningar inom olika arbetsområden. Det skall poängteras 

att lärare C arbetat många år som lärare på grundskolan och därav har samlat på sig mycket eget 

material. Även lärare E använder ett hopplock av olika läromedel och menar att ett bra läromedel 

kan användas i flera årskurser. Punkt två på listan är att kunna sovra bland allt material och där 

kan också flera av de intervjuade lärarna stämma in. Man får utgå från målen och anpassa 

nivåerna efter elevernas behov, välj ut ett grundmaterial och ha alltid tillgång till extra uppgifter. 

Punkt tre på listan förklaras av exempelvis lärare C och lärare A som använder sig av de ofta väl 

strukturerade och användbara lärarhandledningar som följer med olika läromedel. Punkt fyra på 

listan är att finna lämpliga metoder att använda i undervisningen. Lärare A nyttjar sitt arbetslag till 

att finna bra arbetssätt, något som lärare A anser är mycket positivt. Punkt fyra att se 



32 

 

progressionen, detta är något som lärare B brukar till fullo i matematik grupperna de har på 

arbetsplatsen. Grupperna är anpassade så att alla elever kan få undervisning på deras nivå och där 

svårighetsgraderna på uppgifterna för eleverna framåt i utvecklingen. Punkt fem se elevernas 

skilda inlärningssätt. Samtliga lärare arbetar med elevernas olika inlärning stilar samt inlärningssätt 

för att på bästa sätt hjälp eleverna framåt i deras utveckling. Detta belyses som en viktig del i 

planeringsarbetet och resultatet påvisar positiv respons från alla lärare vilket är glädjande. Punkt 

sex att utvärdera momenten på olika sätt kan vara nog så svårt Dock visar resultatet att särskilt 

lärare D försöker att utvärdera efter varje avslutat moment för att se om eleverna har tagit till sig 

innehållet. Detta anser även Bolstad (1998) vara av största vikt efter varje genomfört moment. 

Han poängterar även för vem ska vi utvärdera? Bolstad menar att vi skall utvärdera både 

elevernas inlärning samt lärarens genomförande, detta för att vi hela tiden ska kunna bli bättre på 

det vi gör. Denna del är något som saknas hos de intervjuade lärarna, det var ingen som lade 

någon större vikt vid detta. Förklaringen kan vara enkel, vid intervjuerna ställdes ingen fråga som 

kan ge svar på denna viktiga del i planeringsarbetet. Författaren tar helt och fullt på sig skulden 

för detta. Detta är en väsentlig del i planeringsprocessen anser författaren därav borde denna del 

varit med som intervjufråga. 

 

Långström & Viklund (2006) samt Bolstad (1998) ställer de viktiga didaktiska frågorna vad, hur, 

varför, när och vem när de behandlar planeringsprocessen. Dessa frågor anser författaren att 

samtliga intervjuade lärare arbetar med i deras planeringsarbete. Exempel på detta är lärare A::s 

förhållningssätt att arbeta med planering och undervisning i klassen. Lärare A menar att 

planeringen utgår från vad eleverna ska lära sig och varför de ska lära sig utifrån de mål som 

ligger till grund. Hur eleverna ska lära sig nya kunskaper anpassar A till deras förkunskaper samt 

genom att anknyta uppgifterna till elevernas vardag. När undervisningen skall äga rum är av 

största vikt anser lärare A som väl planerar uppgifter på rätt tidpunkt så man kan bibehålla 

elevernas intresse hela lektionen. För vilka undervisningen skall genomföras poängterar A genom 

att planera utifrån varje elevs förutsättningar och lägger upp undervisningen på olika nivåer och 

olika svårighetsgrader, så undervisningen passar till alla elever. Författaren anser att lärare A på ett 

mycket bra sätt utgår från de didaktiska frågorna i arbetet med att planera för sin undervisning. 

 

I arbetet med den lokala pedagogiska planeringen ligger lärarna A, B, C på samma nivå och deras 

lokala pedagogiska planeringar finns med som bilaga 1,2 3, och 5. Utformningen kan variera dem 

emellan men innehållet menar författaren svarar mot de riktlinjer som finns med i det 

stödmaterial för den internationella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen (Skolverket, 

2009). Det som bör finnas med i planeringen är vilka mål undervisningen har, vilket innehåll som 

ska bearbetas samt vilka arbetsmetoder och redovisningssätt som ska brukas. Fokus för den 

pedagogiska planeringen är de mål att sträva mot som läraren bestämt sig för. Samtliga av de 

intervjuade lärarna använder sig av detta sätt att genomföra sina planeringsprocesser. 
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Användandet av lokala pedagogiska planeringar verkar vara väl förankrat hos dessa lärare. Något 

som författaren anser underlättar deras undervisning på flera områden, vilket påvisas i resultatet. 

Planeringen bör vara framställd så att det blir tydligt för eleverna vad krävs av dem, vad de 

förväntas att lära. Detta är något som visas i lärare A:s arbete med lokal pedagogisk planering där 

den skall kunna visas för föräldrar samt att eleverna förstår innehållet och att det är de själva som 

kan påverka att målen nås. Även lärare B arbetar tydligt efter detta sätt då dennes elever arbetar 

med individuell utvecklingsplan i både svenska och matematik. Där de efter varje utfört pass 

utvärderar sitt eget arbete och ser om de kommer vidare mot sina uppsatta mål. Den lokala 

pedagogiska planeringen är ett bra sätt att öka elevernas förståelse för vad de ska lära sig i skolan 

och ge dem en chans att använda sin påverkan och ta ansvar på ett mer utvecklat sätt. 
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Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har fler frågor väckts. Något som författaren funderar över är lärares 

användning av de didaktiska frågorna VAD, HUR och VARFÖR? Även den didaktiska analysen 

med bakgrund, syfte, mål och innehåll, metod samt uppföljning och bedömning. Ingen av de 

lärare som intervjuades nämnde dessa didaktiska metoder. Med tanke på att författaren under 

hela sin lärarutbildning haft dessa didaktiska metoder som en röd tråd hade det varit intressant att 

fördjupa sig vidare inom denna metod. Vidare forskning kan byggas på lärarnas 

yrkeserfarenheter, hur många år de arbetat och inom vilka årskurser samt olika ämnen. En annan 

del inom arbetet planering kan vara att forska kring temaplanering, helhetsplanering samt 

aktivitetsplanering.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vilket material använder du dig av när du planerar för en termin inom ämnet svenska?     

2. Vilket material använder du dig av när du planerar för en termin inom ämnet matematik? 

3. Hur lägger du upp arbetet med att göra en omfattande planering?  

4. Vilken relevant litteratur använder du dig av i planeringsarbetet? 

5. Hur stor del spelar läroplaner och kursplaner in i din planering? 

6. Genomför du detta arbete självständigt eller i arbetslag?  

7. Hur utgår du ifrån alla elevers olika behov och förutsättningar? 

8. Det finns olika inlärningstilar, anpassar du planeringen till dessa? 

9. Hur påverkas din planering av genusperspektivet?  

10. Ofta finns det elever med särskilda behov, hur planerar du för dem? 

11. På vilket sätt påverkas planeringen av att alla elever har olika förkunskaper? 

12. Hur stor del av uppnåendemålen påverkar planeringsarbetet? 

13. Får eleverna vara delaktiga och påverka planeringen?  

14. Hur planeras arbetet så att alla får samma möjligheter att nå de mål som kursplanen har? 

15. Hur väljer/ planerar ni tidsåtgången för varje lektionspass? 

16. Hur väljer du vilken typ av aktivitet som lektionerna ska innehålla?  

17. Hur fördelas arbetsuppgifterna för eleverna?  

18. Hur väljs läromedel? 

19. Vad är svårast med att göra en terminsplanering? 

20. Hur är er lokala pedagogiska planering utformad?  
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Bilaga 2 

LPP – Lokal pedagogisk planering till lärare i årskurs 3-4:a. Lärare A 

Denna Lpp är utformad för en årskurs 3 i ämnet svenska. 

 

Arbetsområde: Svenska läsning 

Mål att sträva mot: Utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna 

läser på egen hand och av eget intresse. Utvecklar sin förmåga att läsa, tolka och uppleva texter av 

olika slag och anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär. 

Mål att uppnå i åk 3: Kunna läsa bekanta elevnära texter med flyt. Kunna läsa elevnära och 

skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt. Kunna läsa elevnära 

faktatexter och instruktioner. 

Lokala kursplansmål: Kunna läsa tyst med förståelse i lämplig skönlitterär bok. Kunna läsa 

längre texter med flyt både högt och tyst. Kunna läsa ljudstridigt. 

Undervisning: (Hur kommer undervisningen att utformas för att eleverna ska uppnå målen samt 

utveckla färdigheter och förmågor?). Läsläxa varje vecka. Två olika svårighetsgrader.  Högläsning 

tillsammans i klassen, diskussioner kring innehållet. Arbeta med läsförståelse både dåd et gäller 

skönlitterära texter som faktatexter. Grupparbeta, läsa en gemensam text och diskutera innehållet. 

Möjlighet att läsa ”lådboken”(egen vald bok) minst fyra gånger per vecka. Träna på att läsa och 

följa instruktioner t.ex. NTA och recept. Högläsning av vuxen i klassen.  

Bedömning: (Detta skall bedömas) Förhöra läsläxan varje vecka. Elevens deltagande i 

diskussioner kring innehållet. Skriftliga uppgifter till texten kommer att delas ut vissa veckor. 

Rättning av elevens arbete kring läsförståelse. Elevens engagemang och deltagande i 

gruppdiskussioner. Elevens förmåga att läsa och följa instruktioner. Elevens engagemang och 

förmåga att läsa tyst när det gäller att läsa lådboken. Elevens förmåga att läsa ljudstridiga ord som 

t.ex. sjunga, genom, hjälper.  
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Bilaga 3 

Lokal pedagogisk planering till lärare i årskurs 4. Lärare B 

Denna Lpp är grunden till den lokala pedagogiska planeringen.  

 

Ämne/ämnen ett eller flera skolämnen som planeringens mål berör. 

Arbetsområdets namn Det man kommer att kalla arbetsområdet. 

Mål från kursplanerna - Ett urval som arbetsområdet siktar mot. Elevernas förmåga att arbeta 

mot kända mål behöver byggas upp. De yngre eleverna behöver tränas i måltänkandet på ett 

konkret och lustfyllt sätt.  

Konkreta mål - Målen formulerade så att de blir konkreta för eleverna så att alla barn kan lyckas. 

Äldre elever kan arbeta mer självständigt medvetet med mål. Yngre elever behöver ha enkla mål 

gärna kompletterade med bilder och symboler. Allt eftersom elevernas mognad kan eleverna bli 

delaktiga i bedömningen. 

 Målet är att eleverna ska känna till målen för aktuella områden, kunna göra självvärdering, kunna 

ta till sig pedagogens bedömning samt kunna berätta och synliggöra det skriftliga omdömet för 

sina föräldrar.  

Undervisning beskrivning av undervisningen i stora drag - Undervisningen behöver vara 

planerat så att alla barn kan lyckas. Uppföljning och dokumentation sker regelbundet. 

 Bedömning -  Hur arbetsområdet ska utvärderas och bedömas. Det kan till exempel vara en 

matris. I årskurs 3-5 är det matriser för varje område. Matriserna utgörs av det skriftliga 

omdömet. Till hjälp i utvärderingen används exempelvis Diamant samt andra diagnoser och 

liknande.  
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Bilaga 4 

Lokal Pedagogisk Planering i årskurs 1-2. Lärare C 

 

Mål att sträva mot: Utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läsa 

på egen hand och av eget intresse. Utveckla sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, 

både individuellt och i samarbete med andra. Utveckla sin förmåga att skriva läsligt för hand och 

att använda datorn som hjälpmedel. 

Mål att uppnå i åk 3: Kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt. Kunna skriva läsligt för 

hand. Kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är vanligt 

förekommande i elevnära texter.  Kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att 

innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår.  

Lokala kursplanemål: Kunna dela upp ord i stavelser. Kunna alfabetet utantill. Kunna hitta på 

egna rim. Kunna berätta inför en liten grupp. Kunna delta i samtal i grupp. Kunna vokaler och 

konsonanter. Kunna läsa ljudenligt stavad text med flyt. Kunna läsa och förstå innehållet i en 

enkel text. Känna till några svenska författare. Kunna forma bokstäverna på rätt sätt. Kunna 

skriva sa att andra kan läsa. Kunna skriva utan att blanda stora och små bokstäver. Kunna 

ljudenlig stavning. 

Undervisning: (Hur kommer undervisningen att utformas för att eleven ska uppnå målen samt 

utveckla färdigheter och förmågor?). Gemensamma genomgångar. Individuellt arbete. 

Hemuppgifter: läsläxa, stavningsläxa. 

Bedömning: (Detta skall bedömas) 

Bedömning av hur aktiv eleven är under genomgång och enskilt arbete. Rättning av elevernas 

böcker. Lyssna på uppläsning av läsläxan. Rätta stavningsläxa.  
 

 

 



41 

 

Bilaga 5 

Lokal Pedagogisk Planering i matematik i årskurs 1. Lärare C 

Denna Lpp är planerad till matematik i årskurs 1  

 

Mål att sträva mot: Utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den 

egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer. 

Grundläggande talbegrepp. 

Mål att uppnå i åk 3: Kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll. Kunna 

förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra med hjälp av konkret 

material eller bilder. 

Lokala kursplanemål: Kunna räkneramsan 1-2o, kombinera siffra med antal till 9, skriva 

siffrorna 0-9, känna igen talbilder till 10. Förstå innebörden av addition. Förstå talkamrater upp 

till 10. Kunna begreppet dubbelt. Kunna heltimmar på klockan. Jämföra och känna till begreppen 

längre - kortare, större - mindre, tyngre - lättare, hög- låg, stor- liten. Kunna sortera och gruppera 

olika föremål. 

Undervisning: (Hur kommer undervisningen att utformas för att eleverna ska uppnå målen samt 

utveckla färdigheter och förmågor?) Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete. Hemuppgifter. 

Bedömning: (Detta skall bedömas)  

Rättning av elevernas böcker och hemuppgifter. Bedömning av hur aktiv eleven är under 

genomgång och enskilt arbete. 
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Bilaga 6  

Mål att sträva mot i svenska på grundskolan 

 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och 

av eget intresse, 

– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete 

med andra, 

– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 

sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och 

påverkan, 

– utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd, 

– utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika 

syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 

– utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 

läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 

– får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från 

olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen, 

– tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess 

uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och 

talar olika,  

– genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer 

i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang, 

– får erfarenheter av språken i de nordiska grannländerna samt en orientering om det samiska 

språket och övriga minoritetsspråk i Sverige, 

– utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel, 

– utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig kunskap 

om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera 

olika källor och budskap, 

– stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta aktiv 

del i kulturutbudet, 

– förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att både 

på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga 

färdigheter för att bilda och befästa kunskaper. 
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Bilaga 7 

Mål att sträva mot i matematik i grundskolan 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att 

lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 

– inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter och 

får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom matematiken 

utvecklats och använts, 

– inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 

– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, 

– utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt 

tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen, 

– utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska 

modellernas förutsättningar, begränsningar och användning, 

– utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter.  

Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att 

förstå och använda 

– grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och 

procent, 

– olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma 

storleken av viktiga storheter, 

– grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser, 

– grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data och för att 

beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information, 

– grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter, 

– egenskaper hos några olika funktioner och motsvarande grafer,  

– sannolikhetstänkande i konkreta slumpsituationer. 
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Bilaga 8 

August Bolstads planeringscirkel i 8 steg 
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Bilaga 9 

 

 


