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Abstract 
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A new curriculum, Lgr11, was introduced in Sweden during the Autumn Semester 2011. My aim 

in this paper is to investigate whether an integrated and interdisciplinary approach is possible within 

this new Swedish curriculum. 

Firstly, I will describe the approach to integration and interdisciplinary work used in the new 

Swedish curriculum. Secondly, I will analyze whether the curriculum allows for an integrated and 

interdisciplinary work. 

The method used in this paper is a qualitative textual analysis and analyzing the new curriculum´s 

approach to integration and interdisciplinary education has been the focus. The analysis has been 

based on the explicit and implicit basics of integration and interdisciplinary work in the curriculum.  

I assume theories of subject integration and curricula to come up with my results in the paper. 

To conclude, the results of my analysis of the curriculum show that an integrated and 

interdisciplinary approach is not only possible, but it is also each school Principal's responsibility as 

well as part of each teacher`s objective. The Principal's responsibility is to ensure that the 

integration and interdisciplinary approach is undertaken in school. The curriculum is clear that 

teachers should let their students work interdisciplinary as well as vary their methods of teaching. 

The results show that even language as a subject is important to have in the curriculum. The results 

also show that all school subjects play an important role in the overall language development of 

students. 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 

Från och med läsåret 2011/2012 gäller en ny läroplan i Sverige, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, förkortas hädanefter Lgr11 (Skolverket, 2010a s.12). Detta 

medför en förändring på skolor i landet. Arbetet måste anpassas efter den nya läroplanen och dess 

tillhörande kursplaner. Föregångaren, Lpo94, bestod av olika delar där läroplan var en del för sig 

och kursplaner en del för sig. Den nya läroplanen, Lgr11, är samlad i en enda bok och består av 

skolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer samt kursplaner och kunskapskrav. Läroplaner 

och kursplaner ska samarbeta med varandra. Lgr11 ska vara tydligare och lättare för verksamma i 

skolor att förstå. I Lpo94 var det ett problem att läroplan och kursplaner hade både mål att sträva 

mot samt mål att uppnå. Dessa två typer av mål fanns både i läroplan och i kursplaner. I och med 

dessa två typer av mål i både läroplan och varje kursplan blev det väldigt många mål att jobba med. 

Detta var något många verksamma i skolor fann problematiskt. För många aktiva i skolorna har 

Lpo94 varit svårtolkad och lektionerna har ofta utformats utifrån lärarnas egen erfarenhet, inte från 

läroplanens mål (SOU 2007 s.28). Lgr11 strävar efter att motverka svårigheter genom att göra 

läroplaner och kursplaner mer konkreta. Bland annat är mål att sträva mot samt mål att uppnå inte 

längre med. I läroplanen finns nu övergripande mål medan kursplanerna inte längre har formulerade 

mål. Kursplanerna talar istället om ämnets syfte och ämnets centrala innehåll. Kursplanerna 

kompletteras med kunskapskrav för slutet av år 3, 6 och 9.  

 

 

Både inom läsförståelse och inom matematik märks en neråtgående trend i Sverige under senare år. 

PISAs (The Programme for International Student Assessment) undersökning visar att svaga läsare i 

Sverige har ökat med hela fem procent samtidigt som andelen starka läsare har minskat med två 

procent. Sverige tillhör ett av fyra länder där elevers läsförmåga har minskat sedan år 2000. Möjliga 

förklaringar till detta kan enligt undersökningen bland annat vara andra förändrade arbetsformer i 

skolan, förändring av struktur i skolsystemet och en minskad läslust tillsammans med förändrade 

läsvanor (Skolverket, 2010b s.86,92,94–98). Även matematiken följer samma neråtgående trend då 

antalet lågpresterande elever har ökat samtidigt som högpresterande har minskat (Skolverket, 2010b 

s.114). De resultat som PISA undersökningen visar är oroande. Vad kan vi i skolorna göra för att 

förändra denna neråtgående trend? Är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning mot att vända denna 

neråtgående trend? 
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Lärarstudenter på Södertörns Högskola har under utbildningen utgått från Lpo94 fram till 

höstterminen 2011. Då det nu sker ett paradigmskifte och en ny läroplan tar över behöver alla 

lärarstudenter, lärare, fritidsledare och andra berörda sätta sig in i den nya läroplanen. Det är inte 

alltid lätt och kräver mycket jobb. Denna uppsats är en strävan efter att hjälpa blivande som 

verksamma lärare, fritidsledare och andra verksamma inom skolvärlden att förstå och fördjupa sig i 

Lgr 11. Detta görs i förhållande till ett ämnesintegrerat och ämnesövergripande arbetssätt. 

 

I dagens samhälle ställs det krav på att ha en god språkförståelse. Vi har under utbildningens gång 

läst mycket om hur man kan integrera språk och ämnen med varandra i undervisningen. Genom 

detta gynnas språkutvecklingen samt ämnesförståelsen. Språket hjälper ämnet och ämnet hjälper 

språket (Gibbons, 2010). Denna bakgrund gör det relevant att undersöka om integrering och 

ämnesövergripande möjliggörs genom att följa Lgr11.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera om Lgr11 möjliggör ett integrerat och ämnesövergripande 

arbetssätt. Detta görs genom en kvalitativ textanalys.   

 

Frågeställningar 

 

 Vad står det om integrering och ämnesövergripande arbetssätt i Lgr11? 

 Möjliggör Lgr11 för ett integrerat och ämnesövergripande arbetssätt där språk- och 

ämneskunskaper utvecklas parallellt?  

 

1.3 Bakgrund 

Här redogör jag kortfattat för Sveriges fyra tidigare läroplaner. Jag börjar med den första läroplanen 

som kom 1962 och redogör sedan för dem i den ordning de varit aktuella i Sveriges skolor. 
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Lgr62 och Lgr69 

Här redogör jag för Sveriges två första läroplaner. 

 

År 1962 fick Sverige sin första läroplan, Lgr62. Denna läroplan innehöll övergripande mål, 

timplaner och kursplaner där mål, innehåll och metod uttrycktes. Att denna läroplan trädde i kraft 

innebar att skolan blev mer styrd. Detta då lärare tidigare hade utformat sin undervisning själva men 

i och med Lgr62 krävdes det att undervisningen skulle utformas enligt kursplanernas riktlinjer. Det 

var till och med så att läromedel utformades utifrån kursplanerna. Redan fem år senare kom förslag 

om en ny läroplan, Lgr69 och den började gälla 1970. Skillnaden mellan Lgr69 och Lgr62 var att 

den nyare nu även innehöll ett kommentarmaterial som var tänkt till att stödja och stimulera lärare i 

deras planering och innehöll exempel på lektionsplaneringar. Ytterligare en skillnad var att 

undervisningen inte längre blev lika styrd utan lärare fick större frihet att utforma sina lektioner 

(Lundgren 2008 s.8). 

 

Lgr 80 

I det här avsnittet beskrivs kortfattat Sveriges tredje läroplan. 

  

Nästkommande läroplan var Lgr80 och ett första förslag till den kom redan 1978. Detta förslag 

mötte dock kraftigt motstånd och fick omarbetas. Efter omarbetning började den gälla i skolorna 

inför läsåret 1982/83. Denna läroplan bestod av två delar, en allmän del samt ett anslutande 

kommentarmaterial.  I den allmänna delen fanns mål och riktlinjer, timplaner samt kursplaner 

(Lgr80). Skolan förändrades i och med denna läroplan. Lärare skulle inte längre jobba enskilt utan i 

arbetsenheter som skulle utformas efter årskurser eller ämnesområde. Även åldersintegrerade 

klasser uppmuntras (Lgr80 s.42). Lgr80 innehöll även tydliga nationella mål samtidigt som den 

öppnade upp för en lokal anpassning av undervisningen. I och med denna läroplan ökade lärares 

professionella ansvar och deras möjlighet till utveckling (Lundgren, 2008 s.9). I Lgr80s mål och 

riktlinjer under kunskaper och färdigheter står det att grunden för arbetet i skolan innebär för det 

mesta att kunna tala, läsa, räkna och/eller skriva och att elever systematiskt ska få möjlighet att 

utveckla dessa färdigheter. I denna läroplan är det tydligt att ämnesundervisning är upplägget som 

gäller. Varje skola får själva utforma ämnesundervisningen utifrån timplaner och kursplaner (Lgr80 

s.41). 
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Lpo94 

Här beskriver jag kort några förändringar inom skolväsendet samt Lpo94, föregångaren till Lgr11. 

 

Lpo94 var den gällande läroplanen innan Lgr11 trädde i kraft. Lpo94 var en läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplanen bestod av skolans 

värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Den kompletterades med kursplaner i varje enskilt 

ämne. I kursplanerna fanns det mål att uppnå för årskurs fem och nio. Innan denna läroplan tagits 

fram skedde en del förändringar inom skolväsendet. Tidigare var staten ansvarig för hela 

skolväsendet. I och med förändringarna fortsatte staten att vara ansvarig för det nationella 

skolväsendet medan varje enskild kommun var ansvarig för att genomföra verksamheterna. En 

problematik här var att skolan kunde genomföras på olika sätt utifrån olika lärar- och 

kunskapsteorier samt upplägg. Samtidigt skulle skolan vara likvärdig för alla. Efter denna reform 

påbörjades arbetet med att ta fram en ny läroplan, den som kom att bli Lpo94 (Lundgren, 2008 s.9). 

 

I Lpo94 står det att skolan ska vara likvärdig för alla oberoende av var i landet man bor. 

Undervisningen ska även vara individuell och anpassas efter varje individs behov. Vidare har skolan 

som uppdrag att stimulera eleverna till att inhämta ny kunskap (Lpo94 s.3-5). 

 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.” (Lpo94 s.5) 

 

I skolans arbete måste det finnas möjlighet att pröva och använda sig av olika typer av 

kunskapsinhämtning. Kunskapsinhämtning finns i flera olika former till exempel fakta, förståelse 

och färdigheter. Det är i samspel mellan varandra ny kunskap inhämtas och bearbetas (Lpo94 s.6).  

 

Under kunskaper står det bland annat att skolan ska sträva efter att varje enskild elev behärskar 

svenska språket, i tal och skrift samt genom att lyssna och läsa. Vidare ska varje enskild elev 

behärska grundläggande kunskaper i matematik. Sådana kunskaper att de kan använda sig av dem i 

vardagslivet. I läroplanen står det även att läraren ska sträva efter att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande (Lpo94 s.10-13). 

 

Varför en ny läroplan? 

Här kommer jag kort förklara varför en ny läroplan tagits fram. Det gör jag utifrån SOU 2007:28 

Tydliga mål och kunskapskrav i skolan – förslag till nytt måldokument och Regeringens proposition 
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2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan. SOU 2007:28 är en 

utredning om varför inte det då rådande målsystemet blev genomfört som det var tänkt. 

Utredningen innehåller även förslag till tydligare mål- och uppföljningssystem. I propositionen 

föreslås riktlinjer för utformning av nya läroplaner för bland annat grundskolan.  

 

Då läroplanen för den obligatoriska grundskolan, Lpo94, och läroplanen för de frivilliga 

skolformerna, Lpf94, infördes förändrades den svenska skolan. Skolan blev därmed mål- och 

resultatstyrd. I och med detta fanns det nu i såväl läroplaner som kursplaner mål att sträva mot samt 

mål att uppnå. Detta målsystem var problemfyllt från start. Till exempel har lärare, rektorer och 

andra berörda inom skolan haft svårt att förstå vad de ska arbeta med. Läroplaner och kursplaner 

innehöll båda mål att sträva mot samt mål att uppnå. De olika formerna av mål gjorde att mängden 

mål att uppnå blev oerhört många. Det upplevdes svårt att se samband mellan läroplanens mål och 

kursplanens mål. Det blev även problematiskt för lärare att känna till alla mål i såväl läroplaner som 

kursplaner. Dessutom skulle de ha kännedom om hur de skulle arbeta för att eleverna skulle nå 

målen (SOU:2007:28). Mål att sträva mot blev ofta överkurs medan mål att uppnå sågs som någon 

slags grundkurs (prop. 2008/09:87 s.6). SOU:2007:28 visar att staten inte varit tillräckligt tydliga 

med läroplanens mål- och resultatstyrning. Tolkningarna har varit många och utredningen visar att 

det mellan skolor finns stora skillnader i kunskapskrav. Därmed blev skolan inte längre garanterat 

likvärdig för alla. Rapporten lämnar förslag på brister som behöver korrigeras där ett förslag var att 

enbart en måltyp skulle finnas i läroplanerna (SOU:2007:28). 

 

I Proposition 2008/09:87 föreslås riktlinjer för läroplansreformer för grundskola, obligatorisk 

särskola, specialskola och samskola. I denna rapport står det bland annat att läroplaner ska innehålla 

övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner. Vidare föreslås att kursplanerna kompletteras med 

kunskapskrav. Proposition 2008/09:87 Tydliga mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan är 

ett förslag från regeringen till riksdagen. I förslaget konstateras att fler elever borde nå skolans 

kunskapsmål i och med ett tydliggörande av målstrukturen (prop. 2008/09:87 s.1-7).  

 

I detta förslag anser regeringen att en samlad läroplan där övergripande mål och riktlinjer samt 

kursplaner bör införas för grundskolan. Detta för att göra läroplan och kursplaner tydligare. I och 

med det tror regeringen att skolans planering och uppföljning underlättas. I förslaget tas mål att 

sträva mot samt mål att uppnå bort. Istället ersätter övergripande mål i läroplanens första del. 

Kursplanerna föreslås innehålla ämnets syfte samt ämnets centrala innehåll till slutet av årskurs 3, 6 



9 

 

och 9. Kursplanerna ska då kompletteras med kunskapskrav uppnådda i slutet av årskurs 3, 6 och 9. 

Genom att tydliggöra läroplan och kursplaner blir skolan åter likvärdig för alla oavsett var i Sverige 

undervisningen sker (prop. 2008/09:87). 

 

Vidare i propositionen lämnas förslag om nationella kunskapskrav och ämnesprov, avskaffning av 

blockbetyg, obligatoriska särskolan, specialskolan samt sameskolan. Det föreslås att läroplanen ska 

börja gälla från och med årsskiftet 2011/12 (prop. 2008/09:87). 

 

I SOU 2007:28 och proposition 2008/09:87 finns en tydlig koppling mellan förslag och konkret 

läroplan. 

 

Jag har här redogjort för tidigare läroplaner, Lgr62, Lgr69, Lgr80 och Lpo94. Vidare har jag kort 

även redogjort för bakgrunden till dagens läroplan, Lgr11.  

  

2. Teori 

I det här kapitlet redogör jag för teorier om ämnesintegrering, genrepedagogik och läroplaner. Jag 

börjar med att redovisa John Deweys tankar om integrering. Därefter redogör jag för lärares, 

forskares och författares tankar om ämnesintegrering. Efter det kommer jag kortfattat beskriva ett 

genrepedagogiskt arbetssätt. En modell utarbetad för andraspråksinlärare där språk och ämnen 

integreras. Till sist redogör jag för Ulf P. Lundbergs läroplansteori. 

 

2.1 Ämnesintegrering 

Sven G. Hartman skriver i boken Lärares kunskap: traditioner och idéer i svensk 

undervisningshistoria (1995) om filosofen, pedagogen och psykologen John Dewey. Hartman 

skriver att Dewey var för integrering på många olika sätt. Han menar att Dewey var för integrering 

mellan sociala grupper, mellan lärandetraditioner och mellan ämnen. Enligt Hartman menade 

Dewey att det fanns två olika lärartraditioner. Den ena kallades för Barnet, där frihet och initiativ är 

fokus och den andra kallades för Kunskap eller Läroplanen där ledning och kontroll var ledorden 

för undervisningen. Vidare skriver Hartman att Dewey ansåg att dessa två traditioner kunde 

samarbeta. Om motsättningarna mellan traditionerna kunde lösas upp menade Dewey att en 
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konstruktiv utveckling kunde komma till genom ett samarbete mellan traditionerna (Dewey enl. 

Hartman, 1995 s.156–160). 

 

Även Gunnar Sundgren skriver om Dewey i Boken om pedagogerna (2005). Sundgren menar att 

Dewey var kritisk till klassrummets ordning där bänkar stod uppradade på rad för att underlätta för 

lärarna att hantera eleverna. Vidare skriver Sundgren att detta klassrum inte gav utrymme för 

aktivitet utan enbart för ett passivt lyssnande och tyst arbete i bok. Dessutom var inte klassrummet 

anpassat efter de olika individerna utan Dewey ansåg, enligt Sundgren, att klassrummet var skapat 

för kollektivet. Sundgren skriver att Dewey ville se ett klassrum där fokus låg på elevernas egna liv, 

motor och aktiviteter.  Enligt Sundgren såg Dewey problem i att skolan var separerad från det 

verkliga livet. Han ifrågasatte hur skolan skulle kunna utveckla eleverna till individer redo att verka 

i samhället och vardagsliv. Dewey menade att skolan saknade träning i social samvaro och 

samarbete (Dewey enl. Sundgren, 2005 s.84-87). 

 

För att motverka ett segregerat utbildningssystem samt för att främja för samhällets och individens 

utveckling argumenterade Dewey för integrering mellan olika sociala grupper och utbildningar 

(Dewey enl. Hartman, 1995 s.157). 

 

Hartman skriver även att Dewey menade att ämnesintegrering vore att föredra då den traditionella 

undervisningen var strikt ämnesindelad till skillnad mot hur barn uppfattar världen. Detta då Dewey 

ansåg att barn inte har en ämnesindelad världsbild och därmed borde inte heller undervisningen i 

skolan vara ämnesindelad. Dewey var medveten om att ämnesintegrering ställer höga krav på 

läraren och menade att läraren behöver ha ämneskunskaper samtidigt som uppgiften blir att sätta 

eleverna i centrum för skolarbetet. Vidare skriver Hartman att läraren, enligt Dewey, bör kunna 

organisera en fungerande länk mellan elevens världsbild och den kunskap som finns inom varje 

ämne (Dewey enl. Hartman, 1995 s.158). 

 

Trots att Dewey var för ämnesintegrering i skolan argumenterade han inte för det i 

lärarutbildningen. Han menade att lärare bör ha erfarenhet från olika sätt att planera och organisera 

undervisning. Detta eftersom att han ansåg att lärare var länken mellan barn, deras tankar och 

vetenskapen (Dewey enl. Hartman, 1995 s.158). 

 

Förutom John Dewey finns det forskare, författare och lärare som riktat in sig på integrering mellan 

ämnen i skolan. Här redogör jag för några av dessa forskares tankar om ämnesintegrering.  
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Professorn och författaren Pauline Gibbons menar att språkutveckling sker bäst genom möten i 

meningsfulla sammanhang. Att integrera ämnen och språk anser författaren vara ett 

språkutvecklande arbetssätt. Elever får ny kunskap och djupare förståelse genom språket. Under en 

skoldag befinner sig elever i en rad olika situationer där de behöver behärska språket (Gibbons, 

2010 s.162–163). 

 

Vidare anser Gibbons att ett ämnesintegrerat arbetssätt gynnar andraspråkselever. Detta då dessa 

elever behöver mellan fem till sju år på sig för att komma ifatt förstaspråksinlärare. Gibbons menar 

att inlärningen kan effektiviseras genom parallell undervisning. Undervisningen blir då både språk- 

och ämnesutvecklande. Språk utvecklas bäst då det behövs för att lära sig någonting annat. Gibbons 

menar att genom integrering av ämnen och språk gynnas både språk- och ämnesinlärningen. Inom 

ämnet möter och lär sig elever nya ord, nya begrepp i nya sammanhang. Vidare menar författaren 

att det är viktigt att använda språket i meningsfulla sammanhang (Gibbons, 2010 s.162–163). 

 

I rapporten Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik (2002) uttrycker forskarna Görel 

Sterner och Ingvar Lundberg att muntliga och skriftliga sätt att uttrycka sig på ger elever möjlighet 

att utveckla språket och öka sin förståelse för ämnet. Detta genom att i ett socialt sammanhang få 

visa och/eller förklara något. De menar att uttryck i tal och skrift blir en hjälp för elever att 

organisera sin kunskapsinhämtning. När språk och handling agerar tillsammans kan elever ges 

möjlighet och tid att utveckla språk i olika situationer. Genom att integrera språk med ämnen menar 

forskarna att möjlighet ges just till detta (Sterner & Lundberg, 2002 s.25). 

 

Författaren och lärarutbildaren Marit Johnsen Høines menar att det redan i tidig skolålder är svårt 

att separera matematik som ett eget ämne. Av den enkla anledningen menar hon att integrering 

mellan ämnen borde vara ett naturligt inslag i undervisningen. Språkträning är något som bör 

genomsyra undervisningen oavsett ämne. Johnsen Høines menar att det även är en stor fördel att i 

undervisningen utgå från elevernas egna berättelser då det gör undervisningen meningsfull. I ett 

meningsfullt sammanhang bör språket få agera redskap för tanken och förståelsen (Johnsen Høines, 

2006 s.57). I likhet med Pauline Gibbons anser Johnsen Høines att meningsfull undervisning är 

viktigt för elevernas vilja att inhämta ny kunskap.  

 

Enligt Gibbons effektiviseras språkutvecklingen då eleverna i naturliga sammanhang får möta ett 

meningsfullt språk.  Vidare menar Gibbons att om språk- och ämnesundervisningen integreras 

underlättas språkinlärningen. Hon menar att andraspråksinlärare inte bör separeras från den övriga 

klassen. Detta gäller i klasser där det går både elever med första- och andraspråk. Gibbons menar att 
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elever tidigare alltid haft språkundervisning utanför det ordinarie klassrummet där träning av 

grammatik och språkliga funktioner ofta var undervisningens bas. Vidare menar Gibbons att det inte 

alltid fanns någon baktanke med undervisningens innehåll. Det fanns ofta ingen plan eller bakgrund 

till lektionsinnehållet enligt Gibbons. Detta medförde att undervisningen inte blev meningsfull och 

hjälpte inte heller eleverna i det ordinarie klassrummet. Enligt Gibbons blir språkträning gynnsam 

utanför klassrummet enbart om den omfattar samma plan i språkträningen som i det ordinarie 

klassrummet (Gibbons, 2010 s.161–162). För andraspråksinlärare och även förstaspråksinlärare kan 

språket utvecklas parallellt med ämnesundervisningen i skolan. Även John Dewey hade enligt 

Hartman tankar om att undervisningen inte borde vara segregerad. Dock kanske han syftade mer till 

att olika utbildningar borde integreras men även sociala grupper (Dewey enl. Hartman, 1995 s.158). 

En klass blir en sorts social grupp och borde få vara det för att utveckling och lärande ska kunna ske 

i sociala sammanhang. 

 

Att utveckla lust att lära sker enligt många av de författare jag nämnt genom att undervisningen blir 

meningsfull (se Gibbons, 2010, Johnsen Høines, 2006, Sterner & Lundberg, 2002). Johnsen Høines 

menar att i ett meningsfullt sammanhang bör språket agera redskap för tanken. Språket bör vara 

grunden till lusten att lära. Detta kan enligt författaren uppnås genom att utgå från elevernas egna 

berättelser i undervisningen. Vidare anser hon att undervisningen kan bli meningsfull genom att låta 

eleverna utgå från sina egna berättelser, något de enligt Johnsen Høines finner meningsfullt. Hon 

menar att egna berättelser då blir mer konkreta än en berättelse från en bok eller arbetsuppgift. Det 

blir något de kan relatera till. Elever finner det ofta meningsfullt att hitta problem och sedan lösa 

dem enligt författaren. Även att tala matematik i sociala sammanhang gör matematikundervisningen 

meningsfull enligt Johnsen Høines. Slutligen menar hon att språket bör tillåtas att vara ett redskap i 

meningsfulla sammanhang (Johnsen Høines, 2006 s.57). Sterner & Lundberg menar att uttryck i tal 

och skrift hjälper elever att organisera sin kunskap. Uttryck i tal kan här till exempel innebära att 

redovisa för någon eller några hur en beräkning gått till. Det är även bra att hjälpa en annan elev 

med en uppgift. Att få förklara för en klasskamrat som inte förstår eller bara för att utbyta 

erfarenheter, hitta nya strategier och för att organisera sin kunskap. Genom att eleverna i 

undervisningen får resurser för att organisera sin kunskap blir undervisningen och dess kunskap 

meningsfull (Sterner & Lundberg, 2002 s.25). 

   

2.2 Genrepedagogik 

Här redogör jag för ett specifikt sätt att arbeta ämnesintegrerat, genrepedagogik. Jag har då utgått 
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från författaren Pauline Gibbons bok Stärk språket, stärk lärandet (2010) samt lärarna Britt 

Johanssons och Anniqa Sandell Rings bok Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken (2010). 

Dessa två böcker förklarar och ger exempel för hur genrepedagogik kan genomföras.  

 

Ett sätt att integrera språk med ämneskunskap är att arbeta utifrån en genrepedagogiskmodell. 

Genrepedagogik är utformat för att alla elever oavsett bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper ska nå de nationella målen i alla ämnen i skolan. Ämneskunskap utvecklas parallellt med 

språkkunskap i ett genrepedagogiskt arbete. Eleverna får kunskap om att olika språk krävs för olika 

ämnen. De får även kunskap om hur och när de kan använda de olika formerna av språket. I och 

med språket får de ämneskunskaper. Johansson & Ring menar att alla skolämnen har sitt eget språk 

och att detta lärs in explicit genom ett genrepedagogiskt arbetssätt (Johansson & Ring 2010 s.25-

27). 

 

I ett genrepedagogiskt arbete utgår undervisningen från olika texttyper. Eleverna får bygga upp 

ämnes- och språkkunskaper kring olika texttypers uppbyggnad, vad som är specifikt för just den 

texten, språkligt som ämnesspecifikt. Genrepedagogik ska medvetandegöra eleverna om olika 

texters språkmönster. Till exempel är en instruerande text uppbyggd på ett annat sätt än en 

berättande text. Detta arbetssätt menar Johansson & Ring underlättar för elever att lära sig om 

språket och om ämnet (Johansson & Ring, 2010 s.25). Vidare är modellen gynnsam för 

andraspråksinlärare. Enligt Gibbons tar det mellan fem och sju år för en andraspråkselev att komma 

ifatt en förstaspråkselev. Genom ett genrepedagogiskt arbetssätt menar Gibbons att inlärningen 

effektiviseras då språk- och ämnesinlärningen sker parallellt (Gibbons, 2010 s.162–163). Genom ett 

sådant arbetssätt lär sig elever att känna igen och förstå olika texters syfte, struktur och 

uppbyggnad. På så sätt kan språket i framtiden anpassas efter olika syften, mottagare och 

sammanhang. Vidare lär sig eleverna olika sätt att kommunicera på, i tal och skrift. De lär sig se 

olika språkliga strukturer och lär sig följa språkliga normer. Dessutom bygger de på sitt ordförråd 

genom detta sätt att integrera språket med ämnen. Vidare kan detta arbetssätt användas både med 

första- och andraspråkselever. Detta medför att eleverna inte alltid behöver separeras på grund av 

sina språkkunskaper. De kan arbeta sida vid sida i ämnesundervisningen då de i svenskan eller 

svenska som andraspråket får redskapen för att arbeta vidare. (Gibbons, 2010, Johansson & Ring, 

2010) John Dewey var enligt Hartman för integrering mellan sociala grupper (Dewey enl. Hartman 

1995 s.157). Här kan svenska och svenska som andraspråk agera tillsammans. I grupparbeten är det 

bra att mixa grupperna med både förstaspråkselever och andraspråkselever där de kan hjälpa och 

stötta varandra. 
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Genrepedagogik är ett arbetssätt där olika språk synliggörs. Genom explicit undervisning lär sig 

elever om hur kommunikation uttrycks i olika genres språkliga drag och struktur. Enligt Johansson 

& Ring underlättas elevers språk- och ämnesinlärning genom kunskap om hur språk fungerar i olika 

sammanhang. Genom att läraren visar elever olika textmönster vid läsning och skrivning byggs det 

gemensamma språket upp. Elever lär sig språkliga mönster som sedan sätts in i sammanhang. 

Genom detta arbetssätt utvecklar elever stegvis sitt vardagsspråk och även skolspråket. Båda 

språken anses lika viktiga att lära in. Eleverna lär sig att anpassa språket efter olika situationer. Ett 

genrepedagogiskt arbetssätt går från helhet till delar. Till att börja med tittar klassen och läraren 

gemensamt på en hel text. Därifrån bryts texten ned. Tillsammans söker gruppen textens 

kännetecken. Vilken struktur texten har, om det finns ord speciellt för denna typ av text och så 

vidare. Inom denna modell arbetar gruppen gemensamt både muntligt och skriftligt. I nästa steg 

skrivs gemensamma texter inom genren. Detta är något som kan göras i helklass eller i grupp. 

Slutligen är eleverna redo att skriva själva, de skriver då en individuell text inom genren (Gibbons, 

2010 s.91-100, Johansson & Ring, 2010 s.30-37).  

 

Inom genrepedagogiken bearbetas flera olika texttyper. En berättande text skiljer sig till exempel 

från en instruerande text eller en faktatext. Inom denna pedagogik är målen att finna språkliga 

mönster för de olika texter och kunna praktisera dem i skolarbete och vardag. Muntligt som 

skriftligt (Johansson & Ring, 2010 s.25–27). Språket får möjlighet att utvecklas. Detta är enligt 

Gibbons viktigt då språket finns med oss överallt vare sig vi är i skolan, på arbetet eller hemma, i 

samtal, tanke och i text. Språket används i sociala sammanhang och anpassas efter det sammanhang 

vi befinner oss i. För att förtydliga jämför Gibbons med hur vi samtalar med en nära vän och sedan 

anpassar språket på anställningsintervjun för att det ska passa det arbete som söks (Gibbons, 2010 

s.18-19). 

 

Gibbons menar att språket bäst lärs in då elever får möta det i många olika sammanhang. Detta gör 

inlärningen meningsfull. Även stöttning i arbetet är viktigt. Genom stöttning blir inlärning en social 

process där både lärare och elever är insatta och aktiva (Gibbons, 2010 s.31). Inom genrepedagogik 

är det viktigt att läraren stöttar eleverna på vägen till ny kunskap. När eleverna är redo att stå på 

egna ben tas stöttningen bort. Dock behöver läraren fortsätta utmana eleverna och ta dem vidare 

mot nästa kunskap. Vidare menar Johansson & Ring att höga krav tillsammans med mycket 

stöttning ger bäst förutsättningar för språkliga kunskaper och ämneskunskaper. Det är viktigt att 

eleverna uppmuntras och stöttas att våga utveckla sina kunskaper för att denna utveckling ska ske 

(Johansson & Ring, 2010 s.28–29). 
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2.3 Läroplansteorier 

Här presenterar jag teorier kring hur en läroplan tar form. Detta gör jag utifrån Ulf P. Lundgrens 

teorier i boken Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori (1983).  

 

Lundgren menar att principer om hur omvärlden organiseras är vad som bygger upp läroplaner. 

Detta menar författaren blir till en kod som syns i utbildningens mål, innehåll och undervisning. 

Styrning och kontroll är centrala begrepp då en ny läroplan växer fram. Styrning av en process som 

kräver kontroll för att bli relevant för utbildningen (Lundgren, 1983 s.16–17). Ordet läroplan 

förknippas enligt Lundgren med skola och utbildning. Hur utbildning formas är enligt författaren 

beroende av kultur, ekonomi och social struktur i samhället (Lundgren 1983 s.16).  

 

Lundgren menar att barn och ungdomar i västvärlden utbildas för en framtid med arbete och karriär. 

Tidigt får de lära sig att utbildning är nödvändigt för att leva ett ”gott” liv. I andra kulturer är inte 

arbete och utbildning på detta sätt lika viktigt enligt författaren. Lundgren tar i boken upp ett 

exempel om Puebloindianernas uppfostran där fokus är att ge barnen de kunskaper de behöver för 

att så småningom kunna ta över efter sina föräldrar. Hos Puebloindianerna tar pojkarna efter fadern 

och döttrarna efter modern då de imiterar sina föräldrar för att senare kunna ta över efter dem. I 

kulturen de lever i är det den nödvändiga utbildningen (Lundgren 1983 s.17). 

 

I Sverige är läroplanen enligt Lundgren ett dokument där utbildningens mål och innebörd anges. 

Samhället påverkar läroplanen vilket Lundgren menar är angiven i läroplanen. Inte tydlig dock 

påverkar samhället och historik läroplanens utformning. Läroplanen blir ett resultat av kulturens 

och samhällets behov just då den är aktuell (Lundgren 1983 s.21). Sveriges nya läroplan, Lgr 11, 

ska om vi följer Lundgrens teorier spegla dagens samhälle och dess behov. 

 

Vidare menar Lundgren att det finns tre nivåer i en läroplan. I den första nivån påverkar historien 

samt ideologier om utbildning läroplanens utformning. I denna första nivå ska den viktigaste 

kunskapen väljas ut. Här formas och styrs utbildningens mål och innehåll med mera. Nivå två 

behandlar frågor om det konkreta styrandet av en utbildning. Här menar Lundgren att 

pedagogikforskning och utveckling påverkar hur läroplanen ska utformas. Den tredje nivån menar 

Lundgren behandlar hur en läroplan styr undervisningen. Den nivån behandlar även frågor om 

elevers socialisation och inlärning genom läroplanen (Lundgren 1983 s.21–22). 
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3. Tidigare forskning  

Här kommer jag ta upp en tidigare forskning om läroplaner, matematik och språk. Först kommer jag 

kort redogöra för Madeleine Löwings avhandling om matematik, språk och läroplaner. Därefter 

kommer en kort redogörelse för Gunilla Svingbys avhandling om läroplaner. Till sist redogör jag 

kort för två examensarbeten från olika lärarutbildningar som gjorts utifrån Lgr11. 

 

3.1 Matematik och språk 

Madeleine Löwing har skrivit en avhandling med namnet Matematikundervisningens konkreta 

gestaltning. En studie av kommunikationen lärare – elev och matematiklektionens didaktiska ramar 

(2004). Avhandlingens syfte var att studera hur lärare kommunicerar med sina elever för att stödja 

inlärningen under matematiklektioner. Syftet var även att se vilka villkor lärandemiljön sätter för 

denna kommunikation. Forskarens mål med avhandlingen var att synliggöra vad i lärarnas 

undervisning som är viktigt samt att tillföra kunskap till forskning inom matematikdidaktiken 

(Löwing, 2004 s.14).  

 

I avhandlingen redogör forskaren för hur olika faktorer styr undervisningen i klassrummet. Dessa 

faktorer är styrdokument, läroplaner och kursplaner, samt de resurser skolan har. Utifrån detta 

menar forskaren att skolan tolkar styrdokument och lärarna utformar och planerar undervisningen. I 

avhandlingen analyseras kommunikationens ämnesinnehåll i relation till styrdokument och planerad 

undervisning (Löwing, 2004 s.15). Vidare diskuterar forskaren kritiskt den matematikundervisning 

hon själv mött som elev. Den undervisning forskaren även mött som verksam lärare och som 

forskare. Lektionernas utformning hade ett mönster där genomgång, enskild räkning, summering 

och ny läxa ingick. I sin egen undervisning tyckte hon inte att detta gav tillfredställande resultat. 

Det visade sig vara svårt att lära ut matematik på ett sådant sätt att alla elever förstår den.  Detta 

diskuteras i förhållande till läroplanerna. Läroplanerna styr enligt Löwing till viss del 

undervisningen (Löwing, 2004 s.24).  

 

Vidare har Löwing fördjupat sig i matematikens läroplaner och kursplaner. Hon har även fördjupat 

sig i gällande läroplans kunskapssyn och dess syn på matematik. Hon kommer fram till att lärare 

förväntas utföra en undervisning utformad för tidigare läroplaner en undervisning som inte passar 

den gällande läroplanen. Vidare diskuterar Löwing språket i matematikundervisningen. Där menar 

hon bland annat att läraren behöver använda sig av ett språk som är korrekt för ämnet. Samtidigt 

behöver läraren använda ett språk som hjälper elever att förstå matematiken. Hon diskuterar vikten 
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av en god undervisningsmiljö där bra kommunikation är en nyckel (Löwing, 2004 s.120). 

 

3.2 Läroplansforskning 

Gunilla Svingby (fil lic.) skrev år 1978 avhandlingen Läroplaner som styrmedel för svensk 

obligatorisk skola. Teoretisk analys och ett empiriskt bidrag (1978). I avhandlingen har Svingby 

velat synliggöra läroplanens roll som ett officiellt verktyg under skolans förändring. Hon har i 

avhandlingen bland annat analyserat de funktioner läroplanen fyller och hur läroplaner för 

obligatorisk skola har utvecklats över tid.  

 

Hela avhandlingen behandlar områden som går att ställa i relation till denna uppsats. Svingby 

diskuterar svenska läroplaner för obligatorisk skola. Dels ger hon en historisk bild av läroplaner och 

dess utveckling. Dels har Svingby jämfört Lgr62 och Lgr69 och har då tittat på form, innehåll och 

balans mellan olika delar. Lgr69 var den aktuella läroplanen då denna avhandling skrevs. I denna 

jämförelse tittar forskaren på hur anvisningarna i de olika läroplanerna påverkar lärares val av 

metod och innehåll vid planering av lektioner (Svingby, 1978 s.127–200).  

 

Svingby diskuterar svensk läroplan som styrmedel, fostran och kunskap samt vägen från osynlig till 

synlig styrning. Hon menar att hela avhandlingen har behandlat frågan om vad läroplanen betyder 

för undervisningen på olika sätt. Hon har jämfört undervisningen med officiella mål. Hon har även 

undersökt och beskrivit hur lärare uppfattar läroplanen samt deras möjligheter att arbeta med den i 

undervisningen. Svingby har även studerat läroplanens utveckling över tid. Svingby har kommit 

fram till att skolans förändring inte följer samhället (Svingby, 1978 s.201–221).   

 

Det har även skrivits några examensarbeten som behandlar just Lgr11. Malin Flygare skrev år 2011 

ett examensarbete med namnet Grundskolans nya kursplan för matematik. En jämförande analys av 

den nu rådande och kommande kursplanen i matematik. I examensarbetet jämför Flygare hur den 

gamla kursplanen i matematik skiljer sig från den nya kursplanen i matematik. Dels har hon tittat på 

hur struktur och kunskapsuppdrag skiljer sig åt. Dels har hon tittat på vilken eller vilka syner på 

lärande som syns i de båda kursplanerna och om de skiljer sig åt. Flygare kommer fram till att 

strukturen skiljer sig mellan de båda kursplanerna. Däremot menar hon att kunskapsuppdraget inte 

skiljer sig nämnvärt från varandra i de båda kursplanerna. Hon menar dock att finns skillnad i hur 

kunskapen ska tillägnas. Flygare har till sist kommit fram till att det sociokulturella perspektivet 

med den social konstruktivistiska synen på lärande är de teorier som genomsyrar de båda 



18 

 

kursplanerna (Flygare, 2011). 

 

Klara Janunger och Pernilla Engman skrev 2010 examensarbetet Genusinnehåll i läroplaner: En 

textanalytisk studie av Lpo94 och Lgr 11 om just genusinnehåll i läroplaner. De gjorde en textanalys 

av Lpo94 och Lgr11. I detta examensarbete ligger fokus på jämställdhet mellan könen. I resultatet 

kommer Janunger & Engman fram till att i innehållet där jämställdhet och kön behandlas finns både 

skillnader och likheter läroplanerna emellan. (Janunger & Engman, 2010) 

 

Här har jag redogjort för två avhandlingar som behandlar läroplaner, matematik och språk. Vidare 

har jag kort visat att det nyligen skrivits två examensarbeten om den nya läroplanen. 

Kombinationen läroplan, ämnesintegrering och ämnesövergripande arbete finns det inte mycket 

skrivet om. Något som gör denna undersökning relevant. 

 

4. Material  

Här redogör och beskriver jag mitt empiriska material. Jag redogör även för de avgränsningar jag 

gjort i denna uppsats. 

 

4.1 Empiriskt material 

Mitt empiriska material är den samlade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, förkortas Lgr11. Utifrån den har jag gjort en kvalitativ textanalys där jag 

undersökt om läroplanen öppnar upp för ett ämnesintegrerat arbetssätt. 

 

4.2 Beskrivning av Lgr11 

Läroplanen är samlad och innehåller tre stycken delar. Den första delen behandlar skolans 

värdegrund och uppdrag. Där kan vi läsa om skolans grundläggande värden, att alla elever har rätt 

till en likvärdig utbildning. Vidare om hur skolan bör arbeta för att elever ska utveckla förståelse 

och medmänsklighet. Kapitlet behandlar även de rättigheter och skyldigheter skolan ska förmedla 

till eleverna. Till sist tas skolans uppdrag och varje skolas utveckling upp. 

 

Del två, skolans övergripande mål och riktlinjer tar upp normer och värden, kunskaper, elevernas 

ansvar och inflytande, skola och hem, övergång och samverkan, bedömning och betyg samt 

rektorns ansvar. De flesta delarna tar upp mål medan varje del innehåller riktlinjer. Här förklaras de 
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normer, värden samt kunskaper varje enskild elev bör ha utvecklat då grundskolan avslutas. De 

rubriker som innehåller mål talar om inriktning i skolans arbete.  

 

Den sista delen innehåller kursplaner för varje enskilt ämne samt de kunskapskrav som ställs på 

eleverna i slutet på tredje skolåret, sjätte skolåret samt nionde skolåret. Från och med det sjätte 

skolåret får eleverna betyg. Detta innebär att varje betygs kunskapskrav är preciserat för det sjätte 

och nionde skolåret.  Kursplanerna tar upp ämnets syfte och centralt innehåll. Det centrala 

innehållet är först uppdelat efter årskurser. Det blir tre uppdelningar. Det vi tidigare kallat lågstadiet, 

mellanstadiet och högstadiet är nu uppdelat som årskurs 1-3, årskurs 4-6 samt årskurs 7-9. Under 

varje årskurs specificeras innehållet. För årskurs tre innebär det till exempel taluppfattning och tals 

användning, algebra och geometri i matematik. Eftersom kunskapen förväntas och ska stiga i och 

med högre åldrar utvecklas det centrala innehållet för årskurs 4-6 och sedan än mer för årskurs 7-9.  

 

4.3 Avgränsning 

I analysen av Lgr11 har jag valt att avgränsa undersökningen till innehållet i läroplanen och tre 

stycken kursplaner. Dessa tre kursplaner är Matematik, Svenska samt Svenska som andraspråk. Då 

språket är viktigt för att skapa förståelse har jag analyserat hur språk och matematik kan samverka 

genom läroplanen. Vidare har jag även avgränsat undersökningen genom att undersöka det centrala 

innehållet för årskurs 1-3 och kunskapskrav som är godtagbara i slutet av årskurs 3. Detta gör 

analysen mer specifik och riktar sig därmed till lärare som arbetar med elever i grundskolans 

tidigare år.  

 

5. Metod  

Här redogör jag för mitt metodval. Jag börjar med en kort redogörelse om den hermeneutiska 

kunskapssynen för att sedan gå in på metodvalet till just denna uppsats.  Där tar jag även upp några 

för- och nackdelar som kan uppstå med metodvalet.   

 

5.1 Hermeneutisk kunskapssyn 

Denna uppsats är skriven inom ett samhällsvetenskapligt forskningsområde. Inom det 

samhällsvetenskapliga forskningsområdet inhämtas kunskap och omvärlden förstås genom 

subjektets perspektiv. I arbetet med denna uppsats har jag rört mig inom det hermeneutiska 
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kunskapsområdet. Hermeneutisk kunskapssyn bygger sin förståelse på empiriska data, tolkning 

samt det faktum att forskaren är en del av undersökningen. Hermeneutiken är från början en 

textanalytisk forskningsmetod och därmed grunden till dagens textanalyser (Thomassen, 2007 

s.101)  

 

Thomassen skriver i sin bok Vetenskapsteori och praxis (2007) att Hans-Georg Gadamer ses som 

grundare eller förnyare till hermeneutiken (Thomassen, 2007 s.95). Bergström & Boréus skriver 

även de om Gadamer i boken Textens mening och makt (2005). Denne filosof och hermeneutiker 

menade att varje läsare närmar sig den text de möter med en förförståelse. Utan förförståelsen är det 

enligt Gadamer omöjligt att tolka det lästa. Vidare menade Gadamer att våra fördomar är påverkade 

av samhälle, möten, världsuppfattning, individuella upplevelser, sociala sammanhang och 

utbildning. Språkkunskaper och även kunskaper om textgenrer som tolkaren förfogar över påverkar 

fördomarna. Allt detta påverkar sedan tolkningen av den text som ska analyseras. Enligt Gadamer är 

det då via vår förförståelse vi överhuvudtaget kan ta till oss, tolka och förstå texter och dess innehåll 

(Bergström & Boréus, 2005 s.24–25).  

 

Enligt Larsen finns det olika förståelsehorisonter vid textanalys. Dels den förståelsehorisont 

forskaren har. Dels den förståelsehorisont som ligger till grund till texten. Läsaren av det färdiga 

arbetet har ytterligare en förståelsehorisont vilken denne förstår och tolkar texten genom (Larsen, 

2009 s.185). Jag som forskare blir en del av undersökningen. Jag förstår och tolkar Lgr11 utifrån 

den förförståelse jag har. Till hjälp har jag den teori och tidigare forskning jag redovisat i tidigare 

kapitel. Jag är medveten om att min förförståelse är med och påverkar det färdiga resultatet.  

 

5.2 Metod  

I valet av metod behöver ett val mellan kvantitativa eller kvalitativa metoder göras. Genom 

kvantitativa metoder syftar man efter att mäta och generalisera. Vid kvalitativa metoder är målet att 

få en djupvaliditet och handlar om att samla in kunskap och förståelse (Stukát, 2005 s.32). Innan 

valet av metod görs är det viktigt att tänka igenom vad arbetet ska handla om för att kunna göra sitt 

metodval (Larsen, 2009 s.21, 24). Då jag inte planerat att räkna ord eller generalisera läroplanen 

väljer jag en kvalitativ metod. Detta då denna uppsats strävar efter en djupare förståelse och 

kunskap. Då mitt empiriska material är Lgr11 som jag ska tolka faller valet av metod på att göra en 

kvalitativ textanalys. Enligt Bergström & Boréus ingår tolkning i alla former av textanalyser. Detta 



21 

 

oberoende av vilken textanalys forskaren väljer att göra (Bergström & Boréus, 2005 s.23). För att 

komma fram till svaren på mitt syfte och mina frågeställningar har jag genomfört kvalitativa 

textanalyser där jag utifrån det hermeneutiska synsättet tolkar texten. 

 

Larsen skriver om fördelar och nackdelar med kvalitativa metoder i boken Metod helt enkelt (2009). 

Även Stefan Stukát nämner fördelar och nackdelar i boken Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap (2005). 

 

Fördelar med kvalitativa metoder enligt Larsen är att jag som forskare hela tiden har allt empiriskt 

material framför mig under hela arbetsprocessen. Genom att materialet alltid finns tillgängligt under 

hela arbetsprocessen kan forskaren hela tiden gå tillbaka till materialet för att säkra arbetets validitet 

och kolla felkällor (Larsen, 2009 s.27). Inom kvalitativa analyser är det den djupare förståelsen för 

omvärlden som söks. Enligt Larsen är den djupare förståelsen i sig en fördel för människan som 

individ då den är en hjälp i livet (Larsen, 2009 s.27). Även Stukát menar att en djupare förståelse är 

vad som uppnås genom kvalitativa data och inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet 

strävar forskare efter att förstå helheten (Stukát, 2005 s.32). Genom en kvalitativ metod får 

forskaren och läsaren en helhetsförståelse av fenomenet (Larsen, 2009 s.27). Dock är det inte enbart 

fördelar med en kvalitativ metod då en kvalitativ metod är tidskrävande. Ofta är det stora mängder 

material som ska analyseras och bearbetas. Det går inte heller att generalisera resultatet vilket det 

går att göra vid kvantitativa metoder (Larsen, 2009 s.27). Enligt Stukát har kvalitativ forskning 

kritiserats för att vara styrd av forskarens tolkning. Detta då forskarens förförståelse och livsvärld 

påverkar resultatet. Inom kvalitativ forskning ses dock detta som en fördel då forskaren är en del av 

resultatet och vi förstår omgivning och omvärlden genom vår förförståelse (Stukát, 2005 s.32). 

 

Till detta examensarbete föll valet på att göra en textanalys av Lgr11, grundskolans, 

förskoleklassens och fritidshemmets nya läroplan. I en textanalys bryter forskaren ned helheten till 

mindre delar och undersöker dem. Detta kan göras genom att ställa delarna mot varandra eller 

undersöka var del för sig (Hellspong & Ledin, 2005 s.46). Jag undersöker först varje del för sig för 

att sedan ställa delarna mot varandra. Hellspong & Ledin menar vidare att det vid textanalyser är 

viktigt att inte bara läsa igenom texten och tro att det blir en analys av det. Som forskare måste du 

själv vara med och tolka det du ser och samtidigt behålla helheten (Hellspong & Ledin, 2005 s.49). 

Jag har i mitt arbete med att analysera Lgr11 läst texten flera gånger. Varje gång jag läst har jag 

försökt se texten med nya ögon för att få ut mer i texten. Detta gör att jag i min analys kunnat 

fördjupa mig mer i Lgr11 och se teman och mönster. 
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Vid en textanalys där innehållet i texten är vad som ska analyseras är det enligt Bergström & Boréus 

viktigt att tidigt sätta sig in i materialet (Bergström & Boréus, 2005 s.85). Detta är något jag tagit 

fasta på och satt tidigt i uppsatsarbetet och läste in mig på Lgr11. Det gör att jag tidigt fick ett 

sammanhang och kunde välja hur jag skulle avgränsa mig och vad det faktiskt var som skulle 

analyseras. Jag analyserar texten i Lgr11 i två steg. I det första steget går jag från A till Ö. Jag börjar 

analysen från första sidan och följer Lgr11 i kronologisk ordning till det att alla sidor är 

analyserade. De delar jag analyserar i läroplanen är Skolans värdegrund och uppdrag, Övergripande 

mål och riktlinjer och Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Kursplanerna har jag 

begränsat genom att fördjupa mig i tre av läroplanens kursplaner. De tre kursplanerna är Svenska, 

Svenska som andraspråk samt Matematik. Jag har även valt att avgränsa mig till syftet och det 

centrala innehållet för årskurs 1-3 samt de kompletterande kunskapskraven i analysen av 

kursplanerna. Då kursplanerna i Svenska och Svenska som andraspråk har samma upplägg 

analyserar jag först de två tillsammans. Svenska som andraspråk är något mer utförlig då det 

handlar om att lära sig ett andraspråk. Även kursplanerna analyserar jag utifrån möjligheterna att 

ämnesintegrera. I dessa delar undersöker jag hur matematik och språk kan integreras med varandra. 

I och med denna analys får jag ett mindre, mer specifikt material att arbeta med. Det materialet 

tolkar och bearbetar jag sedan till den resultatanalys du kan läsa längre fram i uppsatsen. Bergström 

& Boréus menar att det insamlade materialet måste tolkas och bearbetas utifrån arbetets syfte 

(Bergström & Boréus, 2005 s.86). När jag analyserar Lgr11 har jag hela tiden återkommit till mitt 

syfte och mina frågeställningar för att inte komma in på fel spår. 

 

När första analyssteget är gjort är det dags för steg två, att tolka och bearbeta resultatet. Detta gör 

jag genom att ställa dem mot varandra för att finna mönster och teman i Lgr11 om 

ämnesintegrering. Larsen skriver i boken Metod helt enkelt (2009) att analys av kvalitativa data 

handlar om att hitta mönster, se tendenser och hitta exempel (Larsen, 2009 s.104). I kapitlet 

Analysresultat redovisas det jag uttolkat ur texten.  

 

6. Analysresultat 

 

I det här kapitlet redovisar jag min analys av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Jag börjar redovisa det som explicitgörs i läroplanen och kursplanerna om 

integrering och ämnesövergripande arbete. Därefter går jag in på det mer implicita om integrering 

och ämnesintegrerat arbete i läroplanen och kursplanerna. Det implicita har jag analyserat utefter 

två teman, språk samt vardagsliv och samhälle. Språktemat kommer sig av att det i läroplanen står 
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att eleverna ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt och eleverna ska 

även få stöd i sin språkutveckling (Lgr11 s.13-14). Vidare återkommer språktemat i kursplanerna då 

det i matematikens kunskapskrav för slutet av år 3 står att eleverna ska kunna kommunicera delar av 

matematiken genom att till exempel beskriva begrepps egenskaper (Lgr11, s.67). Även i Svenska 

och Svenska som andraspråk framhålls det att språket är viktigt då det i kunskapskraven bland annat 

står att eleverna ska kunna ge och ta muntliga instruktioner (Lgr11, SV s.228, SVA s.245). Det 

andra temat, om vardagslivet och samhället analyserar jag utifrån då det i läroplanen återkommer att 

eleverna ska få sådana kunskaper att de kan klara av att leva och verka i vardagsliv och samhälle, 

till exempel står det på sida 13 i Lgr11 att varje elev ska kunna tänka matematiskt och kunna 

använda det i vardagslivet efter genomgången grundskola (Lgr11, s.13). Jag börjar med språktemat 

och går sedan vidare till samhälle och vardagsliv. Dessa teman analyseras i förhållande till 

integrering och ämnesövergripande arbete.  

 

6.1 Explicit om ämnesintegrering i Lgr11  

 

I det här kapitlet har jag analyserat de mest explicita om integrering och ämnesövergripande arbete i 

läroplanen. Med explicit menar jag där det tydligt står om integrering och ämnesövergripande 

arbete i Lgr11. Analysen behandlar de avsnitt där det tydligt står att integrering eller 

ämnesövergripande arbete på något sätt ska vara en del av skolans arbete.  

 

I Lgr 11 finns det några delar där det tydliggörs att integrering och ämnesövergripande arbete ska 

vara en del i skolan. Till att börja med står det i läroplanens Övergripande mål och riktlinjer på 

sidan 14 att läraren ska planera och utföra sitt arbete så att eleverna  

 

”får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.”(Lgr11, s.14) 

 

I det här citatet uttrycker läroplanen att ett ämnesövergripande arbetssätt ska finnas på skolorna. 

Genom att låta olika ämnen möta varandra i undervisningen kan detta ske. Ett sådant arbete kan 

därmed även öppna för samarbete mellan ämneslärare. I läroplanen står det på sidan 14 att lärare 

ska samarbeta för att eleverna ska nå målen (Lgr11, s.14). De kan tillsammans planera in 

ämnesövergripande undervisning. Ämneslärarnas olika behörigheter och kunskaper kan säkerställa 

att alla områden och viktiga delar täcks in i undervisningen.  

 

Vidare på sidan 15, även det i Övergripande mål och riktlinjer under Elevens ansvar och inflytande 
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står det att läraren ska ”svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (Lgr11, 

s.15). Läraren ska säkerställa att olika sätt och former att arbeta på finns med i undervisningen. Om 

läraren planerar undervisningen själv eller tillsammans med andra kan undervisningen planeras in i 

olika former. Att arbeta ämnesövergripande kan innebära att låta olika ämnen möta varandra. Det 

kan även innebära att låta olika uttrycksformer möta varandra. Olika uttrycksformer är till exempel 

tal och skrift. Även bild, musik, dans med mera är olika former att uttrycka sig på. Om detta står det 

i Lgr11 på sidan 10. 

 

”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – 

som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 

olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.” 

(Lgr11, s.10) 

 

Och på sidan 13 där följande står skrivet.  

 

”Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 

former.” (Lgr11, s.13)  

 

För att kunna möta kunskap i olika former behöver eleverna möta olika arbetssätt och arbetsformer. 

På sidan 15 i Lgr11 står det att läraren ska 

 

”svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (Lgr11, s.15) 

 

Kunskaper finns precis, som Lgr11 uttrycker, i många olika former. Genom att låta elever testa sina 

kunskaper genom olika uttrycksformer öppnas dörrar för eleverna att finna sitt eget sätt att bäst lära 

in ny kunskap på. Detta då alla inte lär på samma sätt. En elev lär sig bäst genom att läsa medan en 

annan behöver samtala. En tredje behöver illustrera genom att måla eller kanske spela teater. Att 

presentera och tillåta olika uttrycksformer öppnar enligt Johnsen Høines och Sterner & Lundberg 

för ett meningsfullt lärande. Sterner & Lundberg menar att elever får lättare att organisera sin 

kunskap genom att visa den och tala om den (Sterner & Lundberg, 2002 s.25). Johnsen Høines 

menar att eleverna kan organisera och finna kunskapen meningsfull om de får utgå från sina egna 

berättelser i arbetet (Johnsen Høines, 2006 s.57). I läroplanen framkommer det att varje individ ska 

få möjlighet att testa olika uttrycksformer att presentera sin kunskap på (Lgr11, s.10,13,15).  

 

Det är dock inte bara lärare som har ansvarsuppgifter i skolan. Även rektorn har ansvar. I fråga om 
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ämnesövergripande arbete och integrering står följande på sidan 19 i Lgr11 om rektorns ansvar 

 

”undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större 

kunskapsområden som en helhet,”(Lgr11, s.19) 

 

”i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, 

trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och 

andra droger” (Lgr11, s.19) 

 

Rektorn har även ansvar för att personal på skolan får sådan kompetensutveckling de behöver för att 

på ett professionellt sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter (Lgr11, s.19). En sådan 

kompetensutveckling kan, då det handlar om integrering och ämnesövergripande arbete, innebära 

föreläsningar och utbildningar om genrepedagogik och om hur ämnen kan mötas i undervisningen. 

Även kunskap om hur ett samarbete mellan lärare och olika ämnesområden kan fungera rent 

praktiskt blir relevant för att organisera ämnesintegrerad och ämnesövergripande arbete i skolan.  

Rektorns ansvar i Lgr11 är att samordna möten mellan olika ämnesområden för att en större helhet 

ska uppfattas är i stort vad integrering handlar om. En planerad undervisning där elever får möta 

flera olika ämnesområden tillsammans bygger upp en helhetsförståelse. En förståelse hur olika 

ämnen och kunskaper kan samverka, i skolan, vardag, samhälle och arbete. Enligt Gibbons (2010) 

blir ämnesinlärning och undervisning meningsfull för eleverna genom den större helheten (Gibbons, 

2010). De olika ämnena och de nya kunskaperna får ett sammanhang. I läroplanen går det att utläsa 

att det inte bara är i skolan vi ska ha nytta av dessa kunskaper utan även i vardagslivet, samhället 

och för framtida utbildningar och yrkesval (Lgr11). Dock är det viktigt enligt Gibbons(2010), 

Johnsen Høines (2006) med flera att undervisningen görs meningsfull och att eleverna får en helhet 

och en kunskap de kan ha med sig hela livet.  

 

Genom rektorns ansvar kan då inte bara en större helhet uppfattas genom ämnesövergripande arbete 

och integrering. Enligt Gibbons (2010), Johansson & Ring (2010) och Johnsen Høines (2006) blir 

kunskapen även meningsfull för eleverna då de kan sätta in kunskapen i en helhet.   

 

I det här avsnittet har jag tagit upp det som i Lgr11 är explicit uttryckt om integrering och 

ämnesövergripande. Det syns att det inte finns något större material skrivet om detta i läroplanen. 

Dock är det skrivna tydligt och övergripande. Att rektorn har ansvar för att se till att undervisningen 

integreras och blir ämnesövergripande påverkar hela skolan. Skolan ska därmed planera in 

undervisning där integrering och ämnesövergripande arbete ingår. Även lärarna har i uppgift att 
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planera ämnesövergripande arbete och eleverna ska få möta olika former att uttrycka sin kunskap 

på. I enlighet med Ulf P. Lundgrens läroplansteori om läroplansnivåer blir läroplanen här styrd i 

enlighet med nivå tre (Lundgren, 1983 s.21-22). Då det är rektorns ansvar samt lärares uppdrag att 

ge elever möjlighet att arbeta integrerat och ämnesövergripande styrs arbetet till en viss del. Dock är 

det inte styrt på vilket sätt denna undervisning ska utföras. Undervisningen ska enligt läroplanen 

anpassas efter de olika individernas behov (Lgr11, s.8). Då alla individer är olika, lärare som elever, 

blir inte undervisningen likadan på alla skolor. Styrning i läroplanen uttrycker alltså inte hur 

undervisningen ska utföras utan den uttrycker istället vad som bör finnas med i undervisningen. 

Detta då det även i läroplanen står att utbildningen ska vara lika för alla. Oavsett i vilken kommun 

du bor i och i vilken skola eleven går på ska utbildningen vara likvärdig. Det står även på samma 

sida att utbildningen inte kan utformas på samma sätt då vi alla är olika individer och utbildningen 

även ska anpassas efter individ (Lgr11, s.8). 

 

6.2 Språk 

 

I den här delen redogör jag för delar i läroplanen där integrering och ämnesövergripande arbete 

uttrycks mer implicit. Med implicit menar jag att det inte är tydligt uttryckt att det syftar till 

ämnesintegrering. Här har jag undersökt integrering och ämnesövergripande arbetssätt utifrån två 

teman. Det ena temat är språk medan det andra är livet, samhälls- och vardagslivet. Det här avsnittet 

behandlar temat om språk. I läroplanen framgår det att språket är viktigt. Viktigt för att klara 

kunskapskraven i slutet av årskurs tre i matematik och svenska.  Språket är även viktigt för att 

kunna leva och verka i samhället (Lgr11).  

 

I läroplanen på sida 9 i det första kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag står det att 

 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till 

sin språkliga förmåga.” (Lgr11, s.9) 

 

Att språk är viktigt är något som framhålls i läroplanen. I Lgr11 blir det synligt att språket inte bara 

är viktigt för att förstå lärarens undervisning eller den text eleven läser. Språket blir även viktigt i 

till exempel matematiken då det i matematikens kursplan står att eleverna ska utveckla kunskaper 

om matematik och sin förmåga att kommunicera om matematik i vardag och 

matematiksammanhang (Lgr11, s.62).  
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I läroplanens Övergripande mål och riktlinjer på sida 13 står det att alla elever efter att grundskolan 

avslutats ”kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Lgr11, 

s.13). Jag vill koppla citatet till det genrepedagogiska arbetssätt jag har tagit upp i min teoridel. 

Tanken med ett sådant arbetssätt är att utveckla språket parallellt med ämneskunskaperna. Genom 

att språket utvecklas tillsammans med kunskaper inom ett eller flera ämnen lär sig även eleverna att 

använda språket på olika sätt i både skrift och tal. Ett genrepedagogiskt arbetssätt kan användas i 

skolan för att utveckla elevernas svenska språk och göra det rikt och varierat i tal och skrift. 

Genrepedagogik utvecklar inte bara språket i svenskundervisningen utan även i ämnesundervisning 

(Gibbons, 2010, Johansson & Ring, 2010). Av läroplanen går det att utläsa att ett ämnesintegrerat 

arbetssätt är möjligt i språksammanhang (Lgr11).  

 

Fortsatt i övergripande mål och riktlinjer har även läraren ansvar. Lärarna ska till exempel samverka 

med andra lärare för att nå målen planera och utföra arbetet på sådant sätt att eleven ”får stöd i sin 

språk- och kommunikationsutveckling” (Lgr11, s.14). Stöttning är en viktig del i genrepedagogiken. 

För att eleverna ska utveckla språk och ämneskunskaper parallellt krävs att läraren stöttar (Gibbons, 

2010 s.29-30,185-186). Detta i likhet med läroplanen där stöttning är en viktig del för elevernas 

språkutveckling. Även i Svenska (SV) och Svenska som andra språk (SVA) klargörs det att 

undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sitt eget språkliga kunnande (Lgr11, SV s.222, SVA 

s.239). Vidare står det i båda kursplanerna att eleverna ska utveckla sitt språk och kunna använda 

det för att tänka, lära och kommunicera med andra (Lgr11, SV s.222, SVA s.239).  

 

Vi lever i ett samhälle med många olika kulturer, religionsuppfattningar med mera. I läroplanen går 

det att utläsa att språk är viktigt i vårt samhälle där olika tro, generationer och kulturer möts (Lgr11, 

s.222, 239). Detta kan tolkas som att samhället ställer allt högre krav på att vår språkliga förmåga 

fungerar. Vi behöver känna av och anpassa språket efter situation. I samtal med en nära vän krävs en 

variant av språket. I skola, på arbete eller i möte med nya, okända människor behövs och krävs det 

andra varianter i språkanvändning. På en högskoleutbildning används ofta ett akademiskt språk som 

kanske inte passar in på gymmet eller i barnens skola. Genom ett genrepedagogiskt arbete lär sig 

elever att anpassa språket efter situation. Detta då eleverna i undervisningen får möta olika 

sammanhang och genrer där språket diskuteras, plockas isär och byggs ihop till en helhet 

(Johansson & Ring, 2010 s. 14, 25-27).  I svenskundervisningen, både SV och SVA står det på sida 

222-223 (SV) och 239-240 (SVA) att eleverna ska ges förutsättningar att 

 

”… formulera sig och kommunicera i tal och skrift… 

… anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang… 
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… urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer…” (Lgr11, SV s.222-223, SVA s.239-

240) 

 

I SVA på sida 240 står det även att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kunna 

 

”… välja och använda språkliga strategier…”(Lgr11, s.240) 

 

I ett ämnesintegrerat arbete får elever möjlighet att utveckla språket och lära sig att anpassa det efter 

situation. För att göra inlärningen och undervisning meningsfull integreras språket med 

ämnesundervisningen (Johansson & Ring, 2010 s.25-27). I matematikundervisningen framhåller 

läroplanen att det matematiska språket ska utvecklas.  Detta språk ska sedan kunna användas i andra 

ämnen, för framtida utbildningsval och i vardagslivet (Lgr11, s.62-68). Till exempel står det i 

Matematikens centrala innehåll att eleverna ska kunna beskriva ett objekts position i rummet med 

hjälp av lägesord (Lgr11, s.64). I mitt arbete med att analysera kursplanen i Matematik har jag sett 

många delar där ett fungerande språk är nödvändigt. Det blir nödvändigt att arbeta språkutvecklande 

parallellt med ämnesundervisningen. Jag vill nedan med några citat från Lgr11 visa hur jag tolkar 

att språket behövs även i matematiken och då kan integreras med ämnesundervisningen. 

 

 ”Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 

matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i 

vardagliga och matematiska sammanhang.” (Lgr11, s.62) 

 

Här syns även det andra temat jag har analyserat i det här kapitlet. Längre fram i analysresultatet går 

jag djupare in på hur vardagslivet synliggörs i Lgr11. Att kunna kommunicera matematik kräver 

kunskaper om det matematiska språket, det kräver också förståelse för matematiken. Kunskap hur 

ett problem kan lösas, hur en uträkning kan göras. Kunskap i matematiska begrepps förhållanden till 

varandra och så vidare. Kunskap i språk och kunskap i matematik blir nycklar för att kunna 

kommunicera matematik. Två ämnen integrerar med varandra, språk och matematik. 

 

Matematikkursplanens syfte har sammanfattats i några punkter på sidan 63 i Lgr11. En av dessa 

punkter är formulerade på följande sätt  

 

 ”… använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (Lgr11, s.63) 
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Läroplanen framhåller här att elever inte bara ska kunna räkna matematik, de ska även kunna tala 

om matematik, kunna redogöra för hur de utfört en beräkning och kunna dra slutsatser. Här behövs 

kunskaper i det matematiska språket för att klara matematikens syfte. Vidare ska elever även lära 

sig namn på olika geometriska figurer, till exempel fyrhörning, punkter, linjer, klot och så vidare 

(Lgr11, s.63,67).  

 

Till varje kursplan finns det kunskapskrav. Då jag analyserar kursplanerna till och med årskurs tre 

analyserar jag även delar av de godtagbara kunskapskraven i slutet av årskurs tre. Även här 

tydliggörs språkets betydelse i matematikens kunskapskrav. Detta då det till exempel står att på 

sidan 67 i matematikens kursplan  

 

”Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt…” 

(Lgr11, s.67) 

 

Till hjälp får eleverna ha olika matematiska uttrycksformer till exempel konkret material och bilder. 

Vidare ska eleven även kunna beskriva olika begrepps egenskaper, även det med hjälp av till 

exempel konkret material (Lgr11, s.67). Här får språket samarbeta med olika matematiska 

uttrycksformer. Eleven får möjlighet till språkträning parallellt med matematikundervisning. Här 

framkommer det att matematik och språk kan integreras med varandra i undervisningen genom att 

följa Lgr11. 

 

Även kursplanerna i Svenska och Svenska som andraspråk kan integreras med andra ämnen. Inte 

bara genom att ämnet behöver språket utan även för att språket behöver ämnet för att utvecklas. I 

det centrala innehållet för årskurs 1-3 i Svenska står det på sidan 223 och i Svenska som andraspråk 

på sidan 240 att undervisningen ska innehålla hur en text struktureras med stor bokstav, punkt, 

frågetecken och så vidare. Det står även på samma sida att 

 

”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.” (Lgr11, SV s.223, SVA s. 240)     

 

I min teori om ämnesintegrering tar jag upp ett specifikt sätt att arbeta ämnesintegrerat. Detta 

arbetssätt är genrepedagogik. I denna pedagogik är undervisning explicit och olika texters struktur 

bearbetas. Målet med denna typ av undervisning är att lära ut språkets olika strukturer beroende på 

text och sammanhang parallellt med ämneskunskaper (Johansson & Ring, 2010 s.25-27). Vidare 

står det även i kursplanerna på sidan 223 (SV) och 240 (SVA) i det centrala innehållet att eleverna i 
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årskurs 1-3 ska få kunskap i ”Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.” (Lgr11, SV 

s.223, SVA s.240). Här behöver eleverna lära sig att variera och anpassa språket efter situationer. 

Detta är även ett mål i det genrepedagogiska arbetet. Genom att lyssna får eleverna möta språket i 

olika sammanhang. Eleverna får då genom ett genrepedagogiskt arbete metoder för att kunna 

anpassa språket efter situation. Det är även ett stort fokus på olika texter inom genrepedagogiken. I 

undervisningen behandlas flera olika typer av texter, till exempel berättande texter, faktatexter, 

instruerande texter. Lärare och elever tittar då på den specifika textens struktur och uppbyggnad. De 

hittar kännetecken och begrepp specifika för texttypen (Gibbons, 2010, Johansson & Ring, 2010).  

 

I Lgr11 på sida 223-224 och 240-241 står följande om berättande texter och praktiska icke 

skönlitterära texter, i läroplanen benämnt som sakprosatexter.  

 

”Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras 

med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.” (Lgr11, s.223) 

 

”Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras 

med inledning, händelseförlopp och avslutning. (Lgr11, s. 241) 

 

”Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan 

organiseras.” (Lgr11, SV s.223, SVA s.241) 

 

”Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan 

organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.” (Lgr11, SV s.224, SVA s.241 ) 

 

Alla dessa texttyper omfattas av genrepedagogiken. Noggrant bearbetas varje texttyp i hel- och 

halvklass, smågrupper och enskilt. Texttyperna bearbetas både muntligt och skriftligt. Eleverna får 

undervisning i tal och text samt i textens ämne. Genrepedagogiken är främst framtagen i arbete med 

andraspråkselever. Men de författare som skrivit om genrepedagogik menar att arbetssättet även är 

gynnsamt med förstaspråkselever (Gibbons, 2010, Johansson & Ring, 2010). För att arbeta med 

olika texttyper behöver språket möta olika ämnen som används för olika typer av text. Eleverna 

behöver möta flera olika typer av faktatext. Detta för att finna begrepp och struktur anpassat för 

olika ämnen. Samma sak gäller berättande texter och instruerande texter. Elever behöver se att det 

finns skillnader och likheter i uppbyggnad av olika texttyper. De behöver även se att det finns 

skillnader och likheter i lika texttyper. En faktatext om ett djur framställs inte på samma sätt som en 

faktatext om rymden. Vidare innehåller de antagligen inte liknande begrepp. Språket behövs alltså 
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inte bara för att lära om ämnet, ämnet behövs för att lära språket. Av läroplanen går det alltså att 

utläsa att språket kan integreras med andra ämnen då eleverna ska möta olika typer av texter, till 

exempel faktatexter som då kan handla om något skolämne.  

 

Kursplanen i Svenska som andraspråk är uppbyggd på samma sätt som kursplanen i svenska. I SVA 

tillkommer dock några punkter då det handlar om andraspråksinlärare. Till exempel ska inte bara 

språkets struktur med stor bokstav, punkt och utropstecken ingå i det centrala innehållet som jag 

ovan nämnt står i kursplanen i svenska. I Svenska som andraspråk ska eleverna även utveckla 

kunskap om hur ord kan böjas och hur meningar byggs upp. Utgångspunkterna är desamma. Här 

behöver hänsyn tas till att eleverna inte har lärt sig svenska först och därmed behöver extra stöd i 

språket. Hur en mening byggs upp är ofta självklart för en förstaspråksinlärare då det har funnits 

med från språkutvecklingens första början. Enligt Gibbons (2010) tar det mellan 5-7 år för en 

andraspråksinlärare att komma ifatt en förstaspråksinlärare. Det är bland annat därför det 

genrepedagogiska arbetssättet tagits fram, för att utveckla språket parallellt med ämneskunskaperna. 

Därmed ökar chanserna för andraspråksinläraren att tidigare komma ifatt i språkinlärningen 

(Gibbons, 2010). I Svenska som andraspråk på sidan 240 tillkommer även följande punkt där fokus 

ska läggas i det centrala innehållet av undervisningen. 

  

”Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska 

språket inte räcker till.” (Lgr11, s.240) 

 

Inom genrepedagogiken kan eleverna i sina texter skriva in ord eller meningar på förstaspråket då 

inte det svenska språket räcker till. På detta sätt producerar de hela texter. Ordet eller meningen kan 

sedan bearbetas tillsammans med klassen eller enbart med läraren. Eleven får försöka förklara med 

beskrivande ord vad hon söker för något och klassen eller läraren stöttar på vägen och hjälper 

eleven att finna ordet, meningen. Finns det elever med samma förstaspråk kan de vara till hjälp i 

sökningen efter svenska ordet, meningen eller kanske till och med begreppet. Att skriva ord som 

saknas i svenska på sitt förstaspråk fungerar även det. En helhetsbild går ofta att uppfatta.  

 

Det står även i SVA på sidan 240 

 

”Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.” (Lgr11, s.240) 

 

”Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.” (Lgr11, s.240) 

I det svenska språket kan ord se likadana ut i skrift, hur det betonas avgör ordets betydelse. Det är 
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därför viktigt att andraspråkselever blir uppmärksamma på att ord kan ha flera betydelser i 

svenskan. Elever behöver även bli uppmärksamma på det omvända, att ett ord på deras modersmål 

kan ha flera betydelser men bara en i det svenska språket (Lgr11).  

 

I inledningen till SV och SVA står följande. 

 

”Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språks möts.” (Lgr11, SV s.222, SVA s. 239) 

 

6.3 Samhälle och vardagsliv 

Jag går nu in på att det i Lgr11 står mycket om att elever i skolan ska tillgodogöra sig sådana 

kunskaper att de kan klara av vardagsliv samt att leva och verka i samhället. Jag analyserar detta 

utifrån möjligheterna att ämnesintegrera och arbeta ämnesövergripande i undervisningen. 

 

I läroplanen framkommer det på flera ställen att eleverna behöver tillgodogöra sig kunskaper som 

de kan använda sig av i vardagen. Vidare ska eleverna kunna leva i dagens samhälle med hjälp av 

de kunskaper och färdigheter de får i skolan (Lgr11). Om detta står det tillexempel i läroplanens 

första del Skolans värdegrund och uppdrag på sidan 7 och 9 att 

 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lgr11, s.7) 

 

”… främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 

Skolan ska förmedla de beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i 

samhället behöver.” (Lgr11, s.9) 

 

Att tillägna sig kunskaper för att klara av att delta i samhällslivet är något det går att utläsa i flera 

avsnitt i läroplanen. Bland annat står det i Svenska (SV) och Svenska som andraspråk (SVA) att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för att sättet språket används på kan få 

konsekvenser. Eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskap om att språket behöver anpassas efter 

situation (Lgr11, SV s.222, SVA s.239). I likhet med det som står i läroplanen strävar 

genrepedagogiken enligt Johansson & Ring efter att elever lär sig anpassa språket utefter situation 

och blir medvetna om hur språket skrivs och talas påverkar mottagarens förståelse. Vidare menar 

författarna att genom ett språkutvecklande arbete i ämnesundervisningen får eleverna möta språket i 
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olika sammanhang. I det språkligt medvetna arbetet kan en grund byggas för att eleverna ska 

tillgodogöras sig kunskapen att anpassa språket efter situation. Språket tränas genom att samtala om 

ämnets specifika begrepp, strukturer och andra kännetecken. Språket kan tränas ytterligare genom 

olika diskussioner där språket behöver anpassas efter situation. Omedvetet anpassar vi ofta vårt 

språk och sätt att vara i olika situationer. Dock är det inte alltid lätt att läsa av situationen och elever 

ska därför få möjlighet att tillgodogöra sig sådana kunskaper i skolan (Johansson & Ring, 2010 

s.25-27).  

 

I inledningen till svenska och svenska som andraspråk uttrycker Lgr11 vikten av att ha ett rikt och 

nyanserat språk. På sida 222 (SV) och 239 (SVA) står följande 

 

”Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” (Lgr11, SV s.222, SVA s.239) 

 

Läroplanen nämner vid flertalet tillfällen vikten av att eleverna lär sig verka i vårt samhälle genom 

skolans utbildning. I citatet ovan nämns även att språkmöten sker i samhället. Elever behöver ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om hur, när och var olika språkliga möten kan ske. Språk möts 

överallt, i skolan, på arbetet, i affären och så vidare. Det är inte alltid lätt att förstå alla dessa 

språkliga möten som ofta är påverkade av omständigheter runt omkring. Så som miljö, kultur och 

plats. För andraspråkselever innebär det även att de behöver få kunskaper om hur språkets små 

förändringar kan förändra innebörden av det som sägs. Vidare i Lgr11 på sida 241 om språkbruk 

står det att andraspråkselever bör få kunskap om 

 

”Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till 

exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.” (Lgr11, s.241) 

 

Johansson & Ring menar att vardagsspråket lärs in tämligen fort medan språket som krävs för 

ämnen tar längre tid att lära sig och kräver enligt författarna en specifik undervisning för att 

utvecklas. Vidare menar de att varje ämne har ett eget språk. I ett språkligt arbete, till exempel 

genrepedagogik, ligger fokus på att göra eleverna uppmärksamma på ord, begrepp, likheter och 

skillnader. Möjligheten att ord och begrepp med olika betydelse eller innebörd uppmärksammas 

ökas genom ett arbete där språk- och ämneskunskaper samarbetar sida vid sida. Eleverna lär sig 

även att använda språket i skola, vardag och samhälle (Johansson & Ring, 2010 s.25-27). 

 

I Lgr11 tydliggörs även vikten av matematiska kunskaper i vardagsliv och samhälle. Detta blir 
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tydligt i matematikkursplanens inledning och syfte. I inledningen på sidan 62 står följande. 

 

”Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets 

många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.” (Lgr11, s.62) 

 

I citatet ovan framgår det i läroplanen att det är viktigt för våra barn och ungdomar att kunna fatta 

välgrundade beslut i vardagen och även att kunna delta i samhällets olika processer. Vardagsbeslut 

skulle kunna vara att jämföra en varas olika pris, klara av sin ekonomi med mera. Vidare om 

vardagen står det på sidan 62 att 

 

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik 

och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.” (Lgr11, s.62)      

 

Undervisningen behöver då kopplas till andra ämnen och vardagslivet. Matematiken kan integreras 

med andra ämnen och kan integreras in i vardagslivet. I vardagen handlas ofta mat. För att handla 

mat behövs kunskaper om hur mycket pengar som finns tillgängligt. Vidare behövs vetskap om var 

priset på en vara står. Kunskap och förmåga att använda de fyra räknesätten, framförallt subtraktion 

och addition, behövs. Detta för att kunna säkerställa att inköpen inte överskrider det belopp som 

finns tillgängligt. Johnsen Høines menar att matematiken kan göras meningsfull genom att förankra 

detta till elevernas egen vardag. Till exempel genom att handla med någon vuxen hemma och sedan 

får möjlighet att utgå från den upplevelsen i sitt skolarbete. Författaren menar att när eleverna får 

berätta om sina upplevelser i skolan och sedan arbeta matematiskt med sin egen vardag blir 

undervisningen och inlärningen meningsfull för dem (Johnsen Høines, 2006 s.57). I läroplanen blir 

det tydligt att matematikkunskaper behövs för vardag- och samhällsliv. Matematik kan integreras 

med språk, vardag och samhälle genom att i likhet med Johnsen Høines teori om att låta elever utgå 

från sina egna berättelser.  

 

Vidare ska eleverna få kunskap om matematik och dess användning inom olika ämnen. I ett 

integrerat och ämnesövergripande arbete överlappar ämnena varandra. I läroplanen står det att lärare 

ska samverka med varandra för att eleverna ska nå utbildningsmålen (Lgr11, s14). Om ämneslärare 

samarbetar eller klassläraren planerar för integrering och ämnesövergripande arbete får eleverna 

möta matematiken i olika ämnen naturligt. Språkutvecklande arbete går naturligt in i matematiken 

då det i de godtagbara målen för slutet av årskurs tre står en hel del där eleven ska kunna 

kommunicera matematik. Bland annat ska eleverna i slutet av årskurs 3 kunna beskriva ett objekts 

plats i ett rum och kunna beskriva geometriska formers egenskaper (Lgr11, s.67-68). Matematik 
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finns oftast överallt runtomkring oss. Vi möter olika former, antal, könummer, sittplats på bion och 

så vidare. I ett integrerat och ämnesövergripande arbete tas alla ämnesområden upp. Det tas tillvara 

på det matematiska, på språket, på samhället och så vidare. På sidan 62 i Lgr11 står även följande 

 

”Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens 

betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska 

skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.” (Lgr11, s.62) 

 

I citatet öppnar läroplanen upp för ett integrerat och ämnesövergripande arbetssätt. Eleverna ska 

genom undervisningen få förståelse för att matematiken finns överallt. Att vi har användning av 

kunskaperna i vardagsliv och i samhället. Att matematiken har en lång historia och så vidare. 

Genom ett ämnesintegrerat arbete görs undervisningen meningsfull för eleverna då de kan sätta in 

kunskaperna i olika sammanhang. Genom meningsfull undervisning där matematiken kopplas till 

olika sammanhang ökar kunskapen och förståelsen. I kursplanen för matematik står det en del om 

att eleverna ska kunna kommunicera matematik. Till exempel står det på sidan 62 att 

 

”Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 

matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i 

vardagliga och matematiska sammanhang.”  (Lgr11, s.62) 

 

Kommunicera matematik, detta citat tydliggör språkets vikt i matematiken och i vardagslivet. 

Språket behövs för att kunna kommunicera. Saknar du ett matematiskt språk blir det svårt att 

kommunicera om matematik. Inom ett genrepedagogiskt och ämnesintegrerat arbete läggs stor vikt 

på just språkutveckling för att framtidens unga ska ha tillräckliga redskap för att klara en allt mer 

krävande vardag (Gibbons, 2010, Johansson & Ring, 2010). Framtidens unga ska utveckla 

kunskaper i matematik och andra ämnen. De ska med hjälp av dessa kunskaper kunna göra 

genomtänkta val i livet som till exempel utbildning, vardagsliv och yrkesval. I kapitlet 

Övergripande mål och riktlinjer på sida 13 står det under kunskaper att alla elever efter 

genomgången grundskola 

 

”kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet” (Lgr11, s.13) 

 

 I läroplanen framgår det att ämnet matematik är viktigt för såväl utbildning, vardag och samhälle. 

Undervisningen har ett syfte att dagens elever ska klara av skola, vardag och samhälle bland annat 

genom sina matematikkunskaper. Om ämnet dessutom integreras med språk och andra ämnen finns 
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det ett större sammanhang och eleverna får en helhet. Det är dock inte bara matematik och språk 

som behövs för vidare studier, i vardagslivet och i samhället. Andra ämnen är i läroplanen minst 

lika viktiga. Jag har koncentrerat mig på språk och matematik i denna uppsats. Här vill jag lite kort 

sätta ljus på att även andra ämnen behöver sättas in i ett större sammanhang än i skolan. Alla ämnen 

behöver bli meningsfulla genom undervisningen och sätta in i vardag och samhälle. På sidan 13 i 

Lgr11 står det att alla elever efter genomgången grundskola  

 

”kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv” 

(Lgr11, s.13) 

 

I läroplanen är det även tydligt att språket är viktigt, genom språket kan ämnen kommuniceras. Att 

varje elev ska ges möjlighet att utveckla kunskaper för att klara vardagsliv nämns ofta i läroplanen 

och i kursplanerna. Skolans utbildning har ett mål att utveckla elever som kan leva och verka i 

samhället och ha et gott vardagsliv. Dessa kunskaper ska eleverna få genom undervisningen. På 

sidan 7 i läroplanen i kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag står det att  

 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lgr11, s.7)  

 

Vidare står det på sidan 9 i läroplanen att  

 

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.” (Lgr11, s.9) 

 

Ett stort ansvar vilar på skolans axlar. Varje barn som föds har rätt att få en likvärdig utbildning som 

ger förutsättningar för att klara vidare studier, arbete, vardagsliv och verkan i samhället. 

 

7. Slutdiskussion 

Här diskuterar jag mina resultat av analysen i förhållande till min teori och tidigare forskning. Jag 

redovisar även kort för mina tankar kring vidare forskning inom läroplansforskning, 

ämnesintegrering och genrepedagogik. 
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I det explicita avsnittet av resultatanalysen framgår det att integrering och ämnesintegrerat arbete 

ska finnas på skolorna i Sverige. Dels har rektorn det som ett ansvarsområde, dels ingår det i 

lärarnas uppdrag. Detta stämmer med Ulf P. Lundgrens teori om styrning. Han menar att läroplaner 

består av tre nivåer. Den tredje nivån handlar bland annat om hur läroplanen styr undervisningen 

(Lundgren, 1983, s.21-22). I Lgr11 står det inte att undervisningen ska utformas på ett speciellt sätt 

utan Lgr11 anger riktlinjer för vad som ska finnas med och vad eleverna ska få möta, utveckla och 

tillgodogöra sig under utbildningen. Bland annat ska eleverna få testa på olika arbetsformer, 

däribland ämnesövergripande arbete. Vidare ska de tillgodogöra sig sådana kunskaper i 

ämnesundervisning och språk att de kan klara vardagen (Lgr11). Läroplanen styr undervisningens 

innehåll till en viss del då dessa mål finns. Läroplanen styr dock inte hur undervisningen ska 

planeras och genomföras. I läroplanen förtydligas det även att undervisningen inte kan utformas på 

samma sätt i hela landet trots att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Alla är vi individer, 

lärare och andra verksamma på skolorna som elever. Undervisningen behöver anpassas efter 

individ, klass och samhälle. I Lgr11 menas att mål, riktlinjer, kursplanernas syfte och innehåll samt 

kunskapskraven ska göra grundskolans utbildning likvärdig. Genom att rektorn har ansvar för att 

ämnen ska integreras med varandra blir undervisningen till viss del styrd (Lgr11). Dock är det 

viktigt att tänka på att det finns många sätt att utforma ett ämnesintegrerat arbetssätt, 

genrepedagogik är ett sätt. Läroplanen styr inte exakt hur undervisningen ska utformas dock styrs 

den större helheten genom läroplanen. 

 

Johansson & Ring skriver i sin introduktion till boken Låt språket bära (2010) att lärare var dag 

möter elever med olika förutsättningar. Vidare skriver de att lärares uppdrag blir att se till att var 

och en av eleverna uppnår de nationella målen. Målen ska uppnås i alla ämnen. Ett stort ansvar vilar 

på alla lärares axlar. Vidare uttrycker de att målen ska uppnås oavsett tidigare bakgrund och 

förkunskaper (Johansson & Ring 2010 s.14-15). Det går att se att boken de skrivit strävar efter det 

läroplanen anger. En likvärdig utbildning utformad efter varje individs egna förutsättningar och 

behov för att nå målen (Lgr11). 

 

Elever ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och varierat sätt. Genom genrepedagogiskt 

arbete i klassrummet utvecklar elever kunskaper om olika ämnen parallellt med att språket 

utvecklas. Enligt Johansson & Ring blir elever genom denna modell medvetna om språkliga 

mönster och hur kommunikation fungerar i olika genrer. Att ha kunskap om hur språket fungerar i 

många olika sammanhang underlättar för elever att lära in på språket och att lära sig språket 

(Johansson & Ring, 2010 s.25). Då ett genrepedagogiskt arbete utgår från både samtal, diskussion 
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och skrivande, i grupp så som enskilt, tillsammans med mycket stöttning. Bör det vara ett bra 

arbetssätt för att nå målet att alla elever ska kunna använda sig av ett rikt och varierat språk i 

svenskan. Eleverna ska lära sig att anpassa språket efter situation. Detta är något som även 

tydliggörs i läroplanen då eleverna i skolan ska få stöd i sin språkutveckling (Lgr11). 

 

Vidare ska elever utveckla ett matematiskt tänkande som de kan ha nytta av i vardagsliv så som för 

vidare studier. De ska även utveckla sådana kunskaper i övriga ämnen (Lgr11). Även här kommer 

ett ämnesintegrerat arbetssätt väl till pass. Elever möter nya kunskaper i ämnet och förstår dem 

genom språket. De får även träning i att använda dessa kunskaper i vardag och i skola. Allteftersom 

eleverna blir äldre ökar kraven på kunskap. Här krävs att lärare har stora kunskaper i ämnet (Dewey 

enl. Hartman 1995) och att undervisningen görs meningsfull (Johnsen Høines, 2006, Gibbons, 

2010, Sterner & Lundberg, 2002) I ett genrepedagogiskt arbetssätt, där språk och ämneskunskaper 

utvecklas parallellt, lär sig elever att arbeta självständigt och i grupp. Kunskapsinhämtningen blir 

meningsfull och eleverna utvecklar tillit till sin egen förmåga (Gibbons, 2010, Johansson & Ring, 

2010). Att det i läroplanen står att kunskapsinhämtningen ska vara meningsfull stämmer med flera 

av de författare och forskare jag tagit upp tidigare i teoridelen (se bl.a. Johnsen Høines, 2006, 

Gibbons, 2010). 

 

I Elevers ansvar och inflytande i läroplanen på sidan 15 ska läraren arbeta för att eleverna får pröva 

på olika sätt och former att arbeta på (Lgr11). Genom muntlig och skriftlig träning menar Sterner & 

Lundberg att eleverna ges möjlighet i att utveckla språket och samtidigt öka sin förståelse och 

kunskap i ämnet. De får hjälp att organisera kunskapen genom att lära sig olika sätt att uttrycka den 

på (Sterner & Lundberg, 2002 s.25). 

 

Enligt Lundgren är läroplanen ett dokument där utbildningens mål och innebörd anges. Dokumentet 

speglar samhällets behov vid den tidpunkt dokumentet är skrivet. Lgr 11 ska därför enligt 

Lundgrens teori spegla vår tids behov. Samhället står i ständig förändring och därför kommer nya 

läroplaner med tiden (Lundgren, 1983 s.21). Lundgren menar att läroplaner påverkas av samhället 

och tid till skillnad mot Svingby som i sin avhandling kom fram till att skolans utveckling inte följer 

samhällets utveckling (Svingby, 1978). I Lgr11 syns fokus på att utveckla kunskaper och färdigheter 

för att förbereda eleverna för framtiden. Detta i ett samhälle som ställer allt högre krav. Det framgår 

att Lgr11 är påverkat av det samhälle vi lever i idag. 
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Även Löwing tar upp läroplaner i sin avhandling där hon redogör för olika faktorer som styr 

undervisningen i klassrummet. Några av dessa faktorer är läroplan och kursplaner som Löwing 

menar att lärarnas undervisning formas efter (Löwing, 2004). Forskaren diskuterar även lärarens 

språk vid matematikundervisningen. I läroplanen framkommer det att elever ska utveckla ett rikt 

och nyanserat språk. Det framkommer även att eleverna ska kunna kommunicera matematik i skola, 

vardagsliv och i samhälle. Löwing menar att lärarens språkanvändning i undervisningen är viktig 

för elevernas förståelse. Språket behöver enligt Löwing anpassas efter eleven och samtidigt vara 

matematiskt korrekt för att eleverna ska förstå matematikundervisningen (Löwing, 2004). 

 

För att tro på sig själv krävs kunskap och förståelse för ämnet. Gibbons menar att många olika 

sammanhang där krav på ett fungerande språk ställs. Genom språkligt arbete parallellt med ämnet 

menar författaren att språket utvecklas samtidigt som en förståelse för det ämnesspecifika utvecklas. 

Genom förståelsen växer tilltron till sig själv fram (Gibbons, 2010 s.162–163).  

 

I läroplanen framkommer det att språk och matematik kan integreras, språket kan även integreras 

med andra ämnen och för att eleverna ska utvecklas för ett vardagsliv och kunna verka i samhället. 

 

7.1  Vidare forskning 

I skrivandet av den här uppsatsen har tankar kring hur rektorer och lärare arbetar med integrering 

och ämnesövergripande arbete på skolorna återkommande dykt upp. Vidare forskning kan vara att 

gå ut i skolorna och undersöka hur rektorer genomför sitt ansvar om integrering och 

ämnesövergripande arbete samt hur lärare praktiserar ämnesintegrering i undervisningen, att 

undersöka hur rektorer och lärare arbetar för att följa Lgr11. Genrepedagogik är även det något som 

det kan forskas vidare om. Att undersöka hur ett genrepedagogiskt arbetssätt fungerar ihop med 

Lgr11 i praktiken. I Inledningen till Johansson & Rings bok Låt språket bära (2010) står det att en 

genrepedagogisk modell även är användbar i förskolan. Därför tycker jag även att det skulle vara 

intressant att undersöka hur ett genrepedagogiskt arbete kan läggas upp i förskoleverksamheten. I 

inledningen skrev jag om PISA undersökningen 2009s oroande resultat. Intressant vidare forskning 

kan även vara att följa upp om den nya läroplanen förbättrar elevernas resultat i läsförståelse och 

matematik. 

8. Sammanfattning 

 

I den här uppsatsen har jag gjort en kvalitativ textanalys av Lgr11. Jag har undersökt om det går att 
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planera och arbeta med integrerad och ämnesövergripande undervisning utifrån Lgr11. Min metod 

har varit kvalitativ textanalys då jag har analyserat innehållet i Lgr11. I analysen begränsade jag 

mig till läroplanens allmänna inledande delar samt tre kursplaner, matematik, svenska och svenska 

som andraspråk. I varje del har jag analyserat vad det står explicit om integrering och 

ämnesövergripande arbete. Jag har även analyserat det implicita om integrering och 

ämnesövergripande arbete i Lgr11. Detta gjorde jag utifrån två teman, språk samt vardagsliv och 

samhället. Där språk utgör en rubrik och vardagsliv och samhälle en rubrik. Att vardagsliv och 

samhälle har en rubrik beror på att de ofta går ihop med varandra i läroplanen. 

 

I resultatanalysen kommer jag fram till att det finns lite skrivet explicit om integrering och 

ämnesövergripande arbete. Dock är det lilla tydligt och styrande.  Rektorn har till exempel som 

ansvar att se till att integrering och ämnesövergripande arbete möjliggörs i skolan. Jag har kommit 

fram till att läroplanen här fyller Ulf P. Lundgrens teori om att läroplaner har tre nivåer. Styrningen 

av läroplaner ligger på nivå tre (Lundgren, 1983). Jag har konstaterat att det går att följa läroplanen 

och arbeta integrerat och ämnesövergripande. Det är rektorns ansvar enligt läroplanen att se till att 

undervisningen blir integrerad och ämnesövergripande (Lgr11). Det är även lärarens uppdrag att 

låta eleverna få arbeta ämnesövergripande enligt Lgr11. 

 

Vidare i resultatanalysen finner jag att integrering och ämnesövergripande arbete är implicit möjligt. 

I Lgr11 är ofta språket en viktig faktor då eleverna ska klara av att anpassa sitt språk efter olika 

situationer i vardag och samhälle. I skolan ska elever få sådana kunskaper de kan behöva och 

använda i vardagslivet och i samhället. Eleverna behöver förstå hur olika ämnen hänger ihop med 

varandra. De behöver även hjälp av språket för att tillgodogöra sig ämneskunskaperna. För att 

utveckla språket behöver de ämnesområdena till hjälp för att naturligt möta nya ord, begrepp och 

sammanhang. Jag har kommit fram till att ett integrerat och ämnesövergripande arbetssätt passar bra 

ihop med Lgr11.  

 

Mitt syfte var att ta reda på om det går att planera och utföra ett integrerat och ämnesövergripande 

arbete genom att följa Lgr11. I mitt resultat blir svaret att det är möjligt. Det är till och med styrt 

som en del av skolans utbildning under rektorns ansvar. I analysresultatet har jag redogjort vad det 

står om integrering och ämnesövergripande arbete i Lgr11. Svaret på min första frågeställning 

finner du i analysresultatet.  

 



41 

 

Min tolkning är att ett integrerat och ämnesövergripande arbetssätt, där språk- och ämneskunskaper 

utvecklas parallellt, är möjligt genom att följa Lgr11.  
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