
M A X A  D I N  P E D A G O G I S K A  P L A N E R I N G

Linus Schrab

Pedagogisk konsult



Varför planera?
Maxa din pedagogiska planering



Vad säger Skolverket?

lgr 11 / gy 11

• Programplaner

• Ämnesplaner

• Kursplaner

◦ Syfte

◦ Centralt innehåll

◦ Kunskapskrav



Allmänna råd vid planering
1. Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska 

inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så 
att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till 

kunskapskraven.

”Planering och genomförande av undervisning” samt ” Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan”, Skolverket



Råd för grundskola Råd för gymnasieskola

2. Identifiera vilka delar av kunskapskraven som 
bedömningen ska utgå från i det aktuella 
arbetsområdet 

3. Avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper

4. Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas 
kunskapsutveckling 

5. Fortlöpande ge återkoppling på deras arbete

6. Förvissa sig om att eleverna får tillräcklig information 
för att förstå vilka kunskaper de ska ges möjlighet att 
utveckla samt hur de ska få visa sina kunskaper

7. Tillsammans med eleverna diskutera planering och 
genomförande av undervisning och 
kunskapsredovisningar

2. Identifiera vilka delar av kunskapskraven som 
bedömningen ska utgå från i det aktuella 
arbetsområdet 

3. Avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper 

4. Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas 
kunskapsutveckling 

5. Kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete 

6. Välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna 
möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande 
målen i läroplanens andra del

7. Utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av 
den egna undervisningen

8. Utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och 
föreställningar kring det som undervisningen ska 
behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över 
undervisningen



Utmaningar
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Läroplansutveckling och utvärderingssystem (SOU 2017:35)

11.2 Läroplansmål och kunskapskrav 

Kommissionens bedömning: Det behöver undersökas om under-
visningen styrs av kursplanernas och ämnesplanernas syften eller 
långsiktiga mål på det sätt som avsetts eller om kunskapskrav och s.k. 
kunskapsmatriser kommit att i för hög grad bli styrande. 

I 2011 års läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan finns i varje 
kursplan respektive ämnesplan ämnets syfte eller långsiktiga mål 
formulerade i form av ämnesspecifika förmågor som eleven ska 
utveckla. Kunskapskrav finns formulerade för de olika betygsstegen. 
Kunskapskraven uttrycker hur eleven ska visa sina kunskaper på 
kvalitativt skilda nivåer. 

Läraren bör, vid planeringen av undervisningen i ett ämne, enligt 
Skolverkets allmänna råd (Skolverket 2011d) tydliggöra vilka delar 
av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet 
ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet 
ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar 
att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven. 

Det har framförts farhågor om att det snarare kan bli kunskaps-
kraven, vad eleven ska visa, som läggs till grund för lärares planering 
av undervisningen. Om kunskapskraven görs till mål för 
undervisningen i stället för de ämnesspecifika förmågor som eleverna 
ska utveckla, enligt ämnets långsiktiga mål, finns risk för att innehåll, 
sammanhang och helhet kommer i skymundan och att 
undervisningen fragmentiseras (Carlgren 2016). Denna risk förstärks 
genom användning av olika s.k. matriser där kunskapskraven delas 
upp i olika mindre delar. 

Kommissionen anser att det är viktigt att lärare utifrån sitt 
professionella kunnande skapar tydlighet för eleverna vad det är de 
ska kunna. Styrdokument och stödmaterial måste utformas så att 
lärarna får stöd för detta och risken för en fragmentisering av 
undervisningen behöver uppmärksammas. Skolverket (2015j) har i en 
reformutvärdering sett tecken på att kunskapskraven fått en ökad 
betydelse vid genomförandet av undervisningen i grundskolan. 
Kommissionen an-ser att frågan behöver uppmärksammas men att 
det inte finns tillräckligt underlag för att bestämt avgöra i vilken 
utsträckning de be-skrivna farhågorna är berättigade. Det behövs ett 
bättre kunskaps-underlag om hur systemet faktiskt förstås och 
tillämpas av lärare för att kunna bedöma vilka insatser som kan 
behövas.



…men vad säger eleverna?
”Ibland är alldeles för mycket text. Man har ju glömt bort det första när man kommer till det sista.”

”Tråkigt när det är för svår och krånglig text. Man förstår inte.”

”Det blir så onödigt invecklat så att man till slut inte fattar vad det går ut på.”

Fredrik Sandström, Lektionsbanken.se



Vad erbjuder itslearning?
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Planeringsverktyget

• Anpassningsbart

• Spårbara kopplingar till

◦ Syfte

◦ Centralt innehåll

◦ Kunskapskrav

• Möjligheter för

◦ Fält med fritext

◦ Kopplade, spårbara lärandemål

◦ Undersökningar

◦ Lärarens reflektioner



Planeringsverktyget 
forts.

• Direkt åtkomst från

◦ Kalendern

◦ Kursöversikten

• Enkelt och tydligt för elever 
och vårdnadshavare

• Lösningar för lärare och 
pedagoger

◦ Genomförande 

◦ Dokumentation

◦ Delbar



Planeringar i itslearning

...i förhållande till 
kunskapskraven.

Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte
som undervisningen i det aktuella 
arbetsområdet ska inriktas mot… 

…och utifrån det avgöra hur det centrala 
innehållet ska kombineras och behandlas 
så att eleverna ges förutsättningar att 
utvecklas så långt som möjligt…



Läraren Eleven Vårdnadshavare

Dokumentera, kommunicera 
och planera.

• Dokumentation och 
kommunikation av 
planering i samma 
plattform

• Kopplingsrapporter som 
stöd för långsiktig planering

• Utvärdera, planera, följ upp 
och genomför

Inkluderande plattform för 
planering.

• Vad förväntas av mig idag?

• Enkel tillgång till både 
bakgrund och 
genomförande

• Tydlighet och struktur

Insyn för delaktighet.

• Insyn i sina barns dagliga 
skolverksamhet

• Tillgång till lärarens 
kopplingar mot det 
formella uppdraget

Skolledare

Stöd för skolans och kvalitets-
och utvecklingsarbete.

• Utvärdering och 
kvalitetsarbete

• Spårbara mål med utökade 
rapporter

För vem?



Hur gör jag?
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