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Sida 2

Vi närmar oss!

•

•

•

•

•



Sida 3

Dagens program



På kurs med nya planer 
– vart är vi på väg?
Anette Jahnke



Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se 
framåt då måste man se upp

Tage Danielsson



Förenklar språket i 
min presentation 

Elever – barn, ungdomar och vuxna  i någon skolform

Klassrum – den plats där undervisning sker

Skola – institution som bedriver utbildning i någon skolform

Lärare - personal som ansvar för/genomför undervisning 

Rektor - leder skolans arbete 

Skolchef – leder huvudmannens arbete med utbildning 

Alla är hjärtligt välkomna!



Poängen med 
skolans utbildning…

....är inte att eleverna lär sig.

…är att elever lär sig något 
specifikt, av en anledning 
och av någon.

(Biesta, 2015)



Anledningar?

✓Socialisering 
Skolans värdegrund och uppdrag/Normer och värden

✓Kvalifikation 
Kunskaper/Kurs-och ämnesplaner 

✓Subjektifiering  
Skolans värdegrund och uppdrag/Elevens ansvar och 
inflytande

Biesta, 2015 och våra läroplaner



Något specifikt?

En text kommer…

- ibland ofta

- Ibland mer sällan 

- Ibland inte alls

- provas inte ut 



Nu…

Implementera Skapa

Förändring som förvandling av praktiken utifrån en vision

Förändring som stegvis förbättring av befintlig praktik

Förbättringsintervention Problemlösningsintervention

Begreppsdriven 
intervention

Formativ intervention

Fyra typer förändringsarbeten från The Change Laboratory av Virkkunen (2013)



Vem kan hjälpa oss att förstå? 

För det är bara om alla sakerna mödosamt 
gnuggas mot varandra, benämningar, 
definitioner, synbilder och förnimmelser, 

och om de rannsakas i välvillig anda med 
hjälp av frågor och svar utan all 
missunnsamhet 

– det är bara då som förnuftig insikt om var 
och en av dem kan flamma upp, förutsatt 
att man anstränger sig så hårt som det står 
i mänsklig förmåga. 

(Platon, s. 271)

• Vad ska gnuggas?

Texten, tolkningen och omsättning i 
handling

• Vem och hur ska det gnuggas?

Kollegiet = rannsakas i välvillig anda 

• Vad är det då vi kan förstå?

Texten, tolkningen, handlingen 

• Vad krävs?

Anstränger sig hårt….

Aktionsforskning? 

Lesson study? 

Learning study?



Text, tolkning och handlingar att gnugga…

Socialisering Kvalifikation Subjektifiering 

Medvetenhet om det egna och 
delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet ger en trygg identitet 
som är viktig att utveckla 
tillsammans med förmågan att 
förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar. Skolan är en social 
och kulturell mötesplats som både 
har en möjlighet och ett ansvar för 
att stärka denna förmåga hos alla 
som verkar där. (Normer och 
värden, kap 2)

Skolan ska ansvara för att varje elev 
efter genomgången grundskola har 
fått kunskaper inom området 
sexualitet, samtycke och relationer 
samt om hedersrelaterat våld och 
förtryck. (Kunskaper, kap 2)

Varje elev har rätt att i skolan få 
utvecklas, känna växandets glädje 
och få erfara den tillfredsställelse 
som det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter. (Skolans 
värdegrund och uppdrag, kap 1)



Fokus på kunskap och bildning I nya kurs- och ämnesplaner



Av någon? 



Vilka kunskaper är 
värdefulla?

Skolkommissionen 1946

..ett av skolans syften var att ge eleverna 
”grundläggande aktning för sanningskravet och för 
motsägelselös sanning och objektivitet”, och på detta 
sätt motverka att elever faller offer för ”andliga farsoter” 

(SOU 1948:27, s. 27). 

Skolkommissionen 2015

… vår tid är det särskilt viktigt att skolan ger eleverna 
förmåga att hantera kunskap och information, och 
förmåga att värdera fakta, påståenden och resonemang

(SOU 2017:35, s. 94). 



Text skrivs, tolkas och 
omsätts i handling

➢Avsedd Lgr22, Lgy22..

➢Förstådd Lgr22, Lgy22..

➢Genomförd Lgr22, Lgy22..

➢Bedömd Lgr22, Lgy22..

➢Upplevd Lgr22, Lgy22..

➢Dold läroplan….



Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se 
framåt då måste man se upp

Tage Danielsson





Dolda läroplaners 
socialisering och 
subjektifiering av 
elever…

1800-tal 

Elever som slipat av sin råhet och uppvisar en äkta 
vilja

1900-tal tidigare hälft 

Elever som lyssnar på läraren och undertrycker 
sina erfarenheter 

1900-tal senare hälft 

Elever som arbetar med projekt och gör sina 
erfarenheter tillgängliga i undervisningen 

2000-tals början

Elever som är självgående och står upp för sina 
åsikter



2010-talets dolda läroplan…



Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se 
framåt då måste man se upp

Tage Danielsson



Fokus på fakta och förståelse kan det medföra…

…traggla?
…eleven undertrycker sina erfarenheter?
…”Resonera får du göra i åk 5…?”

Skilj mellan att kunna och att lära
Sträva efter en balans – inkludera alla
• Faktakunskap
• Förståelsekunskap
• Färdighetskunskap
• Förtrogenhetskunskap



Fokus på lärares professionella omdöme…

Ges den förutsättningar att utvecklas?

Används förutsättningar som ges?

Vad ÄR omdöme? Praktisk klokhet? 



förtrogenhet 
strategisk kunskapmagkänsla

intuition beslutskapital

tyst kunskap

komplementära attityder
omdöme praktisk klokhet



Fokus på målstyrning och bildning kan medföra..

Manusatt undervisning 

Förutbestämd undervisning 

Manussatt lärande

Förutbestämd kunskap 

Oförutsedd undervisning 

Lektion UTAN mål på tavlan?

Oförutsett lärande 



Fokus på att förstå text genom nya texter...



Vem kan hjälpa oss att förstå?

För det är bara om alla sakerna mödosamt 
gnuggas mot varandra, benämningar, 
definitioner, synbilder och förnimmelser, 

och om de rannsakas i välvillig anda med 
hjälp av frågor och svar utan all 
missunnsamhet 

– det är bara då som förnuftig insikt om var 
och en av dem kan flamma upp, förutsatt 
att man anstränger sig så hårt som det står i 
mänsklig förmåga. 

(Platon 2009, s. 271)

• Vad ska gnuggas?

Texten, tolkningen och omsättning i 
handling

• Vem och hur ska det gnuggas?

Kollegiet = rannsakas i välvillig anda 

• Vad är det då vi kan förstå?

Texten, tolkningen, handlingen 

• Vad krävs?

Anstränger sig hårt….

Aktionsforskning? 

Lesson study? 

Learning study?



Nu…

Implementera Skapa

Förändring som förvandling av praktiken utifrån en vision

Förändring som stegvis förbättring av befintlig praktik

Förbättringsintervention Problemlösningsintervention

Begreppsdriven 
intervention Formativ intervention

Fyra typer förändringsarbeten från The Change Laboratory av Virkkunen (2013)





Vi ses kanske igen 2033 och Lgr33!

Funderingar? anette.jahnke@ifous.se
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Ändrade kursplaner –

bättre arbetsverktyg för lärarna

Kajsa Öhman, Skolverket
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Därför behöver 

kursplanerna ändras

•

•

•

•
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Huvudsakliga ändringar

•

•

•
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Ämneskunskaper har ett 

värde i sig 

•

•

•

•
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Progression och omfattning

•

•

•
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Vad är oförändrat? 

•

•

• −
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Jämförelse samhällskunskap
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Exempel

Nuvarande kunskapskrav för betyget E i samhällskunskap i slutet av årskurs 9:

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka
hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver 
då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och 
modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen 
påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för 
individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del 
underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla
resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven 
redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika 
delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla
resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt 
beslutsfattande. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande 
sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och 
relevans.
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Exempel

Nytt kunskapskrav för betyget E i samhällskunskap i slutet av årskurs 9:

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga 
rättigheter. Eleven för enkla resonemang om olika frågor med koppling till demokratins möjligheter och 
utmaningar. 

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla
samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur individer och 
grupper kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället. 

Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i 
samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska 
argument. 
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Sammanfattning  

•

•

•

•
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Nytt i läroplanernas inledande delar

Ingrid Essegård och Adrian Forssander, Skolverket
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Planera er implementering

Helga Stensson, Skolverket



Planera er

implementering
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En samstämmig forskningslitteratur visar att det är 

omöjligt att åstadkomma förändringar mot de pedagogiskt 

verksammas vilja och tveksamhet. Trots detta utgår 

många reformer alltjämt från förenklade idéer om 

styrbarhet, där skolledare och lärare betraktas som 

enbart tillämpare och genomförare av nya instruktioner /--

/ Implementering blir med ett sådant synsätt enbart ett 

informationsproblem.

(Utmärkt skolutveckling, Håkansson & Sundberg)

http://www.adlibris.com/se/organisationer/searchresult.aspx?search=advanced&author=Jan+H%e5kansson&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/organisationer/searchresult.aspx?search=advanced&author=Daniel+Sundberg&fromproduct=true
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Vilja Kunna Förstå
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Lokal förankring

Information Planering och tid

Roller, ansvar och 
mandat

Möjligheter att 
gemensamt tolka och 
utveckla ny praktik 
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Material för lärare
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Kollegialt arbete

•

•

•

•
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Material för dig som är 

skolchef eller  rektor
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Guide för att implementera ändrade 

styrdokument
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Bra att tänka på

•

•

•

•
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Exempel på upplägg

VT 2022

HT 2022

VT 2023
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Kommande material om 

svenska som andraspråk

•

•

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/organisera-mottagande-och-utbildning-av-nyanlanda-elever-i-grundskolan
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Hitta till vårt material

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva
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Har du funderingar?

mailto:upplysningstjansten@skolverket.se
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Lycka till!




