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Sammanfattning 
Bakgrund: Hösten 2008 kom nya riktlinjer för skolan, vilket innebär att lärare ska författa 

lokala pedagogiska planeringar (LPP:er). De här planeringarna ska ligga till grund för de 

skriftliga omdömena, vilka är en del i processen för individuella utvecklingsplaner. Syftet 

med de lokala pedagogiska planeringarna är att tydliggöra kopplingarna mellan de nationella 

målen, undervisningens innehåll och bedömningen av elevens lärande. LPP:n, blir därför ett 

av många dokument, som ska göra eleverna delaktiga i sitt lärande, men som också har en 

styrande och kontrollerande aspekt på elevernas lärande. 

 

Syfte: Syftet med studien är att belysa skolan som en pedagogisk apparat, vilken styrs utifrån 

rådande diskurser i samhället. Vi vill också lyfta LPP:n som ett betydelsefullt dokument i 

processen för individuella utvecklingsplaner. Vårt preciserade syfte är att beskriva och 

analysera hur undervisningens innehåll och genomförande framträder i LPP- texterna, genom 

Bernsteins utbildningssociologiska perspektiv 

 

Metod: För att uppnå syftet med undersökningen har vi använt oss av textanalysen som 

metod. I den här studien är textanalysen en kvalitativ och tolkande analys av lokala 

pedagogiska planeringar. 

 

Resultat: Vi har tolkat att skolan har påverkats av de diskurser som råder i samhället. I 

LPP:erna  ser vi både den marknadsorienterade diskursen och diskursen om demokrati, 

delaktighet och maktdelning. Utifrån tidigare forskning, är LPP:n ett av många betydelsefulla 

dokument, både i stödjandet och i kontrollen av elevens lärande och måluppfyllelse. I 

LPP:erna ser vi också att lärarna premierar kunskaper och lärande, både ur den sociala 

ordningsdiskursen och ur kunskaps- och kompetensdiskursen. I diskursen om socialordning 

kan vi i utläsa tre kunskapskategorier: värdegrundande, interaktiva, autonoma (självständiga) 

och performativa (hävda sig, prestera) kunskaper. Kunskaps- och kompetensdiskursen består 

av en kategori: ämnesfördjupande kunskaper. Resultatet i studien visar att av det lärande som 

görs premieras den starkt klassificerade och starkt inramade pedagogiken, vilket leder till en 

synlig pedagogik för eleverna. Den synliga pedagogiken gör det lättare för eleverna att 

orientera sig, men den leder också till att eleverna får ett minskat inflytande över sitt lärande. 

Vi kan också se att den osynliga pedagogiken framträder. Eleverna har i den osynliga 

pedagogiken ett större inflytande, men istället krävs det att de själva kan orientera sig och 

förstå vad de ska lära och bedömas i.   
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Inledning 

 
Hösten 2008 kom nya riktlinjer för skolan, vilket innebär att lärare ska författa lokala 

pedagogiska planeringar (LPP:er). De här planeringarna ska ligga till grund för de skriftliga 

omdömena, vilka är en del i processen för individuella utvecklingsplaner. Syftet med de 

lokala pedagogiska planeringarna är att tydliggöra kopplingarna mellan de nationella målen, 

undervisningens innehåll och bedömningen av elevens lärande. Det här görs för att främja 

elevens utveckling mot de nationella målen (Skolverket, 2009a). Enligt Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (LPO-94) är det av vikt att 

skolan synliggör de mål, innehåll och arbetsformer, som i förlängningen leder till att eleverna 

har påverkan och inflytande över sitt eget lärande (Utbildningsdepartementet, 2006). Vi ser 

därför LPP:er som ett gemensamt klassdokument, som utgör det första steget i processen för 

individuella utvecklingsplaner. 

   

LPP:n är ett av många dokument, som blivit resultatet av det behov av kontroll och 

utvärdering som vuxit fram i skolan. Det här behovet har vuxit fram i samband med den 

diskursförändring (en förändring i att se och tänka om världen), som uppstod mellan en 

regelstyrd skola och vår nuvarande mål- och resultatstyrda skola. Ur diskursförändringen 

genererades tydligare mål att sträva mot och att uppnå, samt att läraren fick ett större utrymme 

att tolka läroplanen och forma sin undervisning (Skolverket, 2009b). I det här arbetet behöver 

lärarna olika dokument, som ska fungera som stöd och hjälp, för att kontrollera och utvärdera 

elevernas lärande och måluppfyllelse. LPP:n anses därför vara, ett dokument som tillsammans 

med andra säkerställer att eleverna når och tillgodoser sig de kunskaper och kompetenser, 

som efterfrågas i framtidens samhälle (Skolverket, 2009a).  

 

Utifrån våra erfarenheter från skolan strävar lärarna efter att kommunicera strävans- och 

uppnåendemål, genomförande av undervisning, samt vad som ska bedömas med eleverna. Vi 

uppfattar att de har påbörjat arbetet med att skriva ner den kommunikationen i textform, 

LPP:er,  men att det här arbetet kan utvecklas, så att LPP:n blir ett användbart dokument för 

både eleven och läraren i vardagen. I kommunen, där vi samlat in LPP:erna, har lärarna under 

hösten 2010 påbörjat en fortbildning i hur de ska skriva LPP:er. Det här leder förhoppningsvis 

till att lärarna känner sig säkrare och mer kompetenta i författandet av LPP:er. 

 

Vår tanke är inte att kritisera enskilda lärares eller skolors hanterade av LPP-skrivandet, utan 

istället studera LPP:n utifrån ovanstående reflektioner. Vi vill undersöka LPP:n, som ett av 

många dokument, som ska göra eleverna delaktiga i sitt lärande, men som också har en 

styrande och kontrollerande aspekt på elevernas lärande. Den forskning som är betydelsefull 

för vår studie kretsar till största delen kring processen för individuella utvecklingsplaner och 

makt- och styrningsförhållanden inom skolan. Forskning enbart kring LPP:ers utformande 

och innehåll finns inte att hitta, då det här ämnet är relativt nytt och det finns få studier som är 

gjorda inom området. Vår studie blir därför relevant och viktig. 

 

Vår uppsats kommer att inledas med en beskrivning av processen för individuella 

utvecklingsplaner, för att visa på LPP:ns funktion. Efter det redogör vi för LPP:ns utformning 

och innehåll. Sedan redovisar vi för vårt val av teori, vilken är Bernsteins 

utbildningssociologiska teori. Därefter kommer syftet med studien, samt våra tre 

frågeställningar.  Vi beskriver sedan tidigare forskningen inom området, som efterfölj av vårt 
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val av metod. Därefter beskrivs och analyseras resultatet och avslutningsvis kommer 

diskussion och metoddiskussion. 

Processen för de individuella utvecklingsplanerna 
 

Nedan beskriver vi i korthet Skolverkets råd om processen för individuella utvecklingsplaner, 

för att förtydliga i vilket sammanhang LPP:erna används. Enligt Skolverket (2009c) beskrivs 

processen för individuella utvecklingsplaner som en god process, som är viktig i arbetet med 

att kunna skriva informativa skriftliga omdömen, samt för att kunna skriva den formativa 

(framåtsyftande) individuella utvecklingsplanen (IUP:n). Skolverket (2009a) framhåller också 

att det är betydelsefullt att arbeta omsorgsfullt med det som den vänstra delen av bilden nedan 

visar, det vill säga: LPP:n, undervisning och lärande, dokumentation och uppföljning, samt 

analys och bedömning, som utgör grunden för de skriftliga omdömena. 

 
Figur 1 (Skolverket, 2009a) 

 

Skolverket (2009a) hävdar att LPP:erna är avgörande för hela processen för individuella 

utvecklingsplaner och de skriftliga omdömena.  Skolverket (2010) menar att LPP:n inte får 

förväxlas med en lokal kursplan och inte heller lärarens enskilda lektionsplanering. En LPP 

ska förtydliga kopplingen mellan de nationella målen, bedömningen och undervisningens 

innehåll, för att stödja elevens utveckling. Ofta skapas LPP:er av enskilda lärare eller i 

arbetslag, eftersom samarbetet ska ge möjlighet att utveckla ett mer gemensamt språk.  

 

Skolverket (2009a) påvisar att för att läraren ska kunna skriva ett innehållsrikt skriftligt 

omdöme behöver läraren kunna följa elevens lärande och utveckling. I det här arbetet är det 

viktigt att läraren tillsammans med eleven skapar tydlig dokumentation, som till exempel 

portfolio, loggbok och olika kartläggningsmaterial. Dokumentationen bör beskriva elevens 

kunskapsutveckling och inte bara synliggöra vad eleven producerat eller ej. 
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Utifrån den dokumentation som finns skriver läraren omdömen i alla de ämnen som eleven 

har arbetat med under terminen, vilka läraren beskrivit i LPP:erna. Att formulera skriftliga 

omdömen betyder att läraren ska kommunicera elevens kunskapsutveckling i skrift och inte 

enbart muntligt. De skriftliga omdömena ska vara kopplade till hur långt eleven nått på vägen 

mot målen. Om läraren anser att eleven inte kommer att nå upp till de uppsatta målen, ska ett 

åtgärdsprogram upprättas, vilket inte kan ersättas av en IUP. Skolverket (2009d) framhåller att 

ett åtgärdsprogram ska syfta till att elevens behov av särskilt stöd tillgodoses, samt att det ska 

tydliggöra de stödåtgärder som måste vidtas, för att eleven ska nå målen.  

 

Utifrån de skriftliga omdömena ska lärare, eleven och vårdnadshavarna tillsammans under 

utvecklingssamtalet utforma den framåtsyftande delen av IUP:n. IUP:n ska vara en 

sammanfattning av vilka kunskaper och förmågor som eleven behöver utveckla (Skolverket, 

2009a). 
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Lokal pedagogisk planering  
 

Nedan kommer vi att redogöra för hur Skolverket anser att en LPP bör utformas, samt vad 

den bör innehålla. LPP:erna kan se olika ut för det finns ingen standardiserad mall för hur den 

ska skrivas och vad den ska innehålla. Varje enskild skola och lärare har hittills varit fria att 

utforma LPP:n, utifrån sin egen kunskap och tolkning av Skolverkets rekommendationer. 

Nedan ger vi ett exempel på en LPP skriven av lärare i Umeå (Skolverket, 2010). Ytterligare 

ett exempel på en LPP, finns som bilaga.  

 

Den lokala pedagogiska planeringens utformning och innehåll  

 

Mål: I en LPP väljer läraren ut de strävansmål som undervisningen ska vila på. Sedan bör 

målen konkretiseras, så att de passar de elever som undervisningen riktar sig till.  

 

Bedömning: Efter ovanstående del kommer delen där bedömningen skrivs. Här beskriver 

läraren vad som kommer att bedömas i elevens arbete, samt hur bedömningen kommer att gå 

till. Den här delen ska innehålla vad läraren ska bedöma och inte bara beskriva vad eleven ska 

göra. 

 

Undervisning: Sist i LPP:n väljs innehåll, arbetssätt och arbetsformer ut, som eleven ska 

arbeta med, för att utveckla de förmågor och kompetenser som lyfts fram i strävansmålen.  

 

I LPP:n är det viktigt att det finns en tydlig koppling mellan de tre nämnda delarna. Eleven 

ska kunna förstå och se ett tydligt sammanhang mellan målen, vad som ska bedömas och 

undervisningen, för att LPP:n ska bli ett verktyg för eleven (Skolverket, 2009a).  

 

    Figur 2 (Skolverket, 2009e) 
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Teoretisk utgångspunkt  

 
Vår studie bygger på Basil Bernsteins utbildningssociologiska teori. I teorin är 

utbildningsfrågorna centrala och de begrepp som Bernstein använder är alla användbara på 

både makro- (samhälls) och mikronivå (individ), inom skola och utbildning. Han teoretiserar 

hur rådande diskurser i samhället har en påverkan på skolan, samt att han problematiserar 

skolans makt- och kontrollrelationer.  

 

Bernstein utbildningssociologiska teori är intressant för den här studien, då den för ett 

resonemang kring hur diskurser påverkar skolan och leder till att vissa kunskaper och lärande 

premieras i skolan. De här kunskaperna och lärandet går att studera i LPP:erna, vilket gör 

Bernsteins teori relevant. Teorin går också att använda, för den behandlar de 

styrningsförhållande som finns mellan lärare och elev i skolan, vilka går att analysera i 

LPP:erna.  

 

Den pedagogiska apparaten 

 
Bernsteins (1990) beskriver att skolan innefattas i ett regelsystem, den pedagogiska apparaten, 

som belyser hur symbolisk makt och kontroll förverkligas och konkretiseras i olika former på 

olika nivåer. De här nivåerna benämner Bernstein som tre fält: produktionsfältet, 

rekontextualiseringsfältet och reproduktionsfältet. 

  

Produktionsfältet är den del av den pedagogiska apparaten som styrs av de distributiva 

reglerna (fördelningsreglerna). I det här fältet verkar värderingar i samhället, som producerar, 

bildar diskurser (sätt att se på världen), som i sin tur formar de pedagogiska diskurserna. De 

distributiva reglerna inverkar över och fördelar vilka värderingar som ska påverkar de 

kunskaper och kompetenser som ska premieras inom skolan. 

 

Rekontextualiseringsreglerna verkar på rekontextualiseringsfältet och de här reglerna 

påverkar hur kunskapen väljs ut till läroplanen. Bernstein delar upp det här fältet i två delar; 

det offentliga- och pedagogiska rekontextualiseringsfältet. Den offentliga delen av fältet 

påverkas och styrs av riksdag och regeringen (staten) och andra statliga myndigheter. Den 

pedagogiska delen av fältet påverkas av andra aktörer, som tillexempel läromedelsföretag, 

fackförbund, utbildningsanordnare, som har inverkan på hur utbildningens innehåll och form 

utvecklas och skapas. Bernstein anser att det i det här fältet som rivaliteten om makten över 

den pedagogiska apparaten är som störst. 

 

Reproduktionsfältet, det vill säga inom de pedagogiska praktikerna, till exempel i 

klassrummet, styr de evaluerande (bedömande) reglerna. De här reglerna styr och sätter upp 

villkor för innehållet och det resultat som elever och lärare ska åstadkomma, men också hur 

genomförandet ska gå till (Bernstein, 1990). 

 

Följande fråga kommer att undersökas med hjälp av ovanstående teoretiska del: 

 

 Hur påverkar diskurserna innehållet i LPP:erna? 
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Pedagogiska diskurser 
 

Bernstein (2000) framhåller att den pedagogiska diskursen bestämmer vilket innehåll som ska 

gälla inom skolan, men också hur och på vilket sätt det här innehållet ska kommuniceras, 

läras och bedömas. Den pedagogiska diskursen består av två underliggande diskurser:  

 

 Social ordningsdiskurs 

 Kunskaps- och kompetensdiskurs.  

 

Diskursen om social ordning innehåller kunskaper som bestämmer hur man ska vara som den 

”goda och framgångsrika” eleven i skolan. Den här diskursen är överordnad kunskaps- och 

kompetensdiskursen, den styr över uppdelningen av makt och kontroll i fråga om både vilken 

kunskap som ska produceras och hur den ska produceras. Bernstein menar därför att sociala 

ordningsdiskursen bestämmer vad som anses som möjligt och tänkbart, respektive omöjligt 

och otänkbart i ett samhälle (Bernstein, 2000). Kunskaps- och kompetensdiskursen innefattar 

vad eleven förväntas förvärva för ämneskunskaper i skolan och den underordnar sig den 

sociala ordningsdiskursen, eftersom den diskursen innefattar grundförutsättningar för att 

kunna förvärva ämneskunskaper. 

 

Följande fråga kommer att undersökas med hjälp av ovanstående teoretiska del: 

 

 Vad väljer lärarna ut för kunskaper och lärande i LPP:erna? 

 

Klassifikation och inramning 

 
Enligt Bernstein (2000) innebär klassifikation att man förklarar ett maktförhållande mellan 

entiteter (teoretiska företeelser) inom skolan. Det beskrivs hur de här entiteterna hålls samman 

eller hålls isär från varandra. Entiteterna kan vara av olika karaktär till exempel 

kunskapsinnehåll, lärande, individer eller ämnen. Klassifikationen kan beskrivas som stark 

eller svag beroende på avståndet mellan entiteterna. När vi analyserar avståndet mellan 

entiteter i vår studie, kan det till exempel innebära att vi ser om kunskaperna utgör en helhet 

eller om de delas upp i delar. 

 

Inramning förklarar graden av kontroll, kontrollen över de principer som ska ligga till grund 

för kommunikationen kring ett innehåll, till exempel det innehåll som väljs ut i LPP:erna. 

Inramningen reglerar den kommunikativa praktiken mellan sändare och mottagare och kan 

vara stark eller svag. I vår uppsats analyserar vi graden av kontroll mellan lärare och elev, 

vilken kan vara tydlig och rak i olika grad. Stark inramning innebär att läraren bestämmer vad 

som gäller i interaktionen i undervisningen. Om det är en svag inramning innebär det att 

eleven får större inflytande över hur undervisningen ska bedrivas och därmed sitt eget lärande 

(Bernstein, 2000).  

 

Läroplanskod, synlig och osynlig pedagogik 
 

Enligt Bernstein (2000) är läroplan och pedagogik två begrepp inom den pedagogiska 

apparaten, som styrs av den pedagogiska diskursen. Läroplanerna definierar och fastställer 

den kunskap (vad) som anses vara den rätta i ett samhälle vid en viss tid, medan pedagogik 

förklarar på vilket sätt (hur) kunskaperna ska kommuniceras. Begreppet läroplan kan vara 
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statens policydokument (Lpo- 94), men läroplanen blir även synlig i till exempel läromedel, 

klassrummet och i kursplaner.  

 

Läroplanskod innebär sociala ordningsprinciper som underbygger ett budskapssystem i 

läroplanen och kan delas upp i samlad och integrerad läroplanskod. Den samlade 

läroplanskoden har en stark klassifikation och inramning. Det här innebär att avståndet är stort 

mellan entiteterna och det finns en hög grad av kontroll, läraren bestämmer över interaktionen 

i undervisningen. Bernstein menar att stark klassifikation och inramning leder till en synlig 

pedagogik för eleven, där både innehåll (vad) och utförande (hur) är tydligt reglerat. I den 

synliga pedagogiken känner eleven lättare igen sig och förstår vad som förväntas av denne.  

 

Bernstein (2000) menar vidare att den integrerade läroplanskoden har en svag klassifikation 

och inramning, vilket betyder att det är ett kort avstånd mellan entiteterna och en låg grad av 

kontroll. Det här leder till att pedagogiken blir mer osynlig och svårorienterad för eleven.  I 

den mer osynliga pedagogiken ges eleven ett större inflytande över utbildningssituationen och 

sitt eget lärande, men eleven måste själv till viss del kunna orientera sig och förstå vad som 

krävs av denne. Den osynliga pedagogiken innebär att innehållet (vad) och utförandet (hur) 

inte blir lika tydligt reglerat för eleven.  

 
Följande fråga kommer att undersökas med hjälp av de teoretiska begreppen: klassifikation, 

inramning, samt synlig och osynlig pedagogik: 

 

 Hur framträder det i LPP:erna att lärandet görs? 
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Syfte och frågeställning 

 
Syftet med studien är att undersöka hur diskurserna, undervisningens innehåll och 

genomförande framträder i de lokala pedagogiska planeringarna, genom Bernsteins 

utbildningssociologiska perspektiv. 

 

 

 Hur påverkar diskurserna innehållet i de lokala pedagogiska planeringarna?  

 

 Vad väljer lärarna ut för kunskaper och lärande i de lokala pedagogiska 

planeringarna? 

 

 Hur framträder det i de lokala pedagogiska planeringarna att lärandet görs? 
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Forskningsbakgrund 

 
I det här avsnittet kommer vi först att belysa diskurser i samhället och hur de påverkar skolan. 

Sedan beskriver vi den mål- och resultatstyrda skolan och den förändrade regleringen, där 

dokumentationen ökat. Efter det beskriver vi tidigare forskning kring elevdokumentation.   

 

Diskurser i samhället 

 

Skolverket (2009b) menar att skolan är i en ständig utvecklingsprocess och förändras utifrån 

ideologiska, politiska och ekonomiska förutsättningar i samhället, där olika diskurser gör sig 

gällande. De här diskurserna anknyter till olika perspektiv och teorier att se på lärande, 

kunskap och utveckling, som skapar de mål som skolan ska sträva mot och uppnå. 

 

Det är framförallt två diskurser gjort sig gällande i skolan under 1990- talet. Den ena 

diskursen är marknadsorienterad, där bland annat effektivitet, performativitet (att hävda sig, 

att prestera) och mätning framhålls. Den andra är en pedagogisk, demokratisk diskurs, som 

bygger på demokrati, delaktighet och maktdelning (Skolverket, 2009b).     

 

Andreasson och Asplund Carlsson (2009) har studerat makt och styrning i elev- 

dokumentationen i skolan. De menar att nyliberala och marknadsorienterade perspektiv har 

vuxit sig starka i samhället och att samhället förändras snabb. På grund av det krävs andra 

kompetenser, för att vara konkurrenskraftig i dagens kunskapssamhälle (Ball, 2003). Ball har 

studerat hur de marknadsorienterade värderingarna har påverkat de offentliga verksamheterna 

i samhället. Han menar att skolan har fått allt mer av den privata sektorns kultur och metoder, 

där de performativa kraven är höga. 

 

Mål- och resultatstyrning- en förändrad reglering av skolan 

 

Påverkade utav samhällsdiskurserna genomgick skolan under 1990-talet ett systemskifte, från 

att varit en regelstyrd statligt centraliserad skola, till att utvecklas till en avreglerad 

decentraliserad mål- och resultatstyrd skola. Kommunerna övertog huvudmannaskapet och 

ansvaret fördelades ut till skolenheter och rektorer (Lindensjö & Lundgren, 2006). Även 

Carlgren och Englund (1995) menar, ur ett utbildningspolitiskt perspektiv, att det uppkom en 

tanke om målstyrning under 1980-talet, som motvikt till regelstyrningen som fanns i skolan. 

Regelstyrningen innebar en stark centralstyrning av fördelning av resurser och 

undervisningstimmar med mera. När målstyrningen under 1990-talet växte fram i skolan 

skedde en avreglering och en avbyråkratisering av skolan. Carlgren och Englund påvisar 

liksom Lindensjö och Lundgren (2006) att det i det här sammanhanget är viktigt att belysa 

den förändrade ansvarsfördelningen inom skolan. I mål- och resultatstyrningens 

framskridande skedde en decentralisering. De beslut och det ansvar som tidigare legat centralt 

och statligt, blev istället något som den lokala skolan och kommunen skulle ta ansvar för och 

fatta beslut om. 
 

Carlgren och Englund (1995) menar att genom att ansvarsfördelningen förändrats behövdes 

istället en centralstyrning, som satte ökade krav på utvärdering och resultatkontroll över hur 

kommunerna och skolorna klarade sitt ansvar och sin måluppfyllelse. Den här förskjutningen 

av centraliserad styrning framhåller också Dovemark (2004) i sin forskning om en skola i 
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förändring. Dovemark menar att den statliga styrningen av skolan förändrades från kontroll av 

innehållet i utbildningen, till att istället kontrollera resultatet av måluppfyllelse. 

 

Ökad dokumentation- ett resultat av den förändrade regleringen 

  

Asp Onsjö (2006) framhåller i sin avhandling, som bearbetar skolans dokumentation och 

åtgärdsprogram, hur förändringen av den centraliserade kontrollen ökade kraven på 

dokumentation. Det här menar Asp- Onsjö gjorde att en dokumentationskultur växte fram, 

både på central och lokal nivå. Skolverket (2008) lyfter fram olika centralt och lokalt 

framtagna styrdokument, som reglerar den målstyrda skolan. De centrala styrdokumenten är 

skollagen, grundskoleförordningen, läroplan, kursplaner och betygskriterier och de lokala 

styrdokumenten kan till exempel vara skolplan, lokal arbetsplan, verksamhetsplan och 

kvalitetsredovisning.  

 

Styrdokumenten bygger på principen om målstyrning och de innehåller inte tydliga 

anvisningar om innehåll och metod. Det här innebär ett större utrymme för lärarens att själv 

bestämma och forma sin egen undervisning. Idén med att ge läraren ett större ansvar över sin 

undervisning, var att undervisningen lättare skulle kunna anpassas till elevernas olika 

erfarenheter och förutsättningar, samt deras behov. Förändringen skulle leda till att kvaliteten 

skulle höjas och måluppfyllelsen skulle bli högre (Skolverket 2009b). 

 

Carlgren och Englund (1995) påvisar att läraren i den mål- och resultatstyrda skolan ska 

utveckla, förutom sin didaktiska kompetens, en säkerhet i olika former av utvärdering, där 

dokumentation av eleven spelar en betydelsefull roll. Även Andreasson och Asplund Carlsson 

(2009) framhåller att läraren har ökade krav på arbete med uppföljningar, utvärderingar och 

annan dokumentation av elevens kunskapsutveckling.  

 

Skolverkets stödmaterial (2009a,b) ger tre syften med dokumentation. Det första är att 

dokumentationen används som underlag för att se var eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling. Det andra är att eleven genom sin dokumentation ska öva sig på att själv 

bedöma sina resultat i förhållande till sina arbetsinsatser och förutsättningar. För det tredje är 

dokumentationen till för att ge vårdnadshavaren inblick i elevens lärande.  De betonar också 

att syftet med dokumentationen och en IUP är mångfaldig. Dokumentationen ska leda till att 

eleven ökar sin delaktighet och sitt ansvarstagande. Den ska också synliggöra elevens lärande 

och utveckling, samt öka elevens motivation och måluppfyllelse. Dokumentationen ger också 

lärarna goda förutsättningar att öka kvaliteten i undervisningen, för att kunna förändra 

undervisningen efter behov.   

 

Elevdokumentation i skolan 

 

Vallberg Roth (2010) som bedrivit forskning om elevdokumentation i form av IUP, menar att 

bedömning och dokumentation i skolan kan ses som ett uttryck för marknadsorientering, 

centralisering, decentralisering och individualisering inom skolan. Vallberg Roth & Månsson 

(2006) påvisar att regleringen har bytt skepnad, från skola till individ och från skolreglering 

till individ- och självreglering. De framhåller att skolan består av ett nätverk av 

dokumentation, måttstockar och självvärderingar som eleven omgärdas av. Det här nätverket 

består till exempel av planeringsböcker, loggböcker, portfolio, kartläggningsmaterial, 

skriftliga omdömen och IUP:er. De menar att det finns två sidor av den omgärdande 

dokumentationen, antingen kan eleven ses som spindeln i nätet eller som bytet i nätet. De 
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påvisar att dokumentationen av eleven, i det här fallet IUP:n, är ett fenomen som tar stor plats 

inom skolan. Vidare framhåller de Lindgren och Sparrmans syn på dokumentation och IUP:n, 

som innebär att dokumentationen är till för att synliggöra handlingar, utsagor och aktiviteter i 

vardagen. De menar att det finns en annan sida av dokumentationspraktiken, som gör eleven 

utsatt och i en svagare och mindre inflytelserik position.  

 

Vallberg Roth och Månsson (2006) framhåller att IUP:n och dokumentationen istället kan bli 

en fråga om ökad frihet till påverkan och delaktighet eller om den leder till ökad kontroll och 

reglering av eleven. Bartholdsson (2007) som forskat om makt och normalisering i skolan, 

påvisar också att eleven kan komma i en underordnad position i förhållande till lärarens makt 

och styrning i elevdokument. Andreasson (2007) har studerat makt och styrning i 

elevdokumentationen i till exempel IUP och åtgärdsprogram. Hon menar att 

elevdokumentationen skrivs för att påverka elevens lärande och beteende i rätt riktning, den 

riktning som skolan anser vara nödvändigt för att utvecklas till en ”god” elev och 

samhällsmedborgare.  IUP:n och åtgärdsprogrammet är inte enbart dokumentation, utan även 

en social handling, positionering och en makthandling. Vallberg Roth och Månsson (2006) 

hävdar att en IUP kan betraktas som den hårdaste regleringen på individnivå i förskolans och 

skolans historia. 
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Metod 
 

I den här delen av uppsatsen redogör vi för och resonerar kring studiens metodval och 

analysverktyg. Vi kommer också att beskriva urval, insamling och bearbetning av det 

empiriska materialet. Till sist avslutar vi med att presentera vårt etiska förhållningssätt, samt 

giltighet och tillförlitlighet för uppsatsen.  

 

Vår studie är en kvalitativ, samhällsvetenskaplig studie, där vi studerar LPP:er och använder 

textanalys som metod. I tidigare forskning av elevdokument, finner vi olika makt- och 

styrningsförhållanden inom skolan. Bergström och Boréus (2005) menar att i 

samhällsvetenskapliga studier studerar man människor i samhället och då ofta det 

maktförhållande som uppstår mellan dem. De påpekar att vanligen är det texter som studeras, 

för att upptäcka de här relationerna. Forskare inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna 

framhåller att språk och text är viktiga studieobjekt, för att språket säger något om vårt sätt att 

tänka och handla. Språket blir därför en gränssättare för tanke och handling. I dagens 

informationssamhälle produceras en oändlig mängd texter, vilket också gör att intresset för 

texter har ökat. Utifrån ovanstående syn, anser vi att vårt val av textanalys som metod, blir 

välgrundad.    

 

Textanalys och tolkning  

 
Enligt Bergström och Boréus (2005) är textanalys ett visst sätt att se på texter, det vill säga att 

studera och analysera texter som på olika vis skildrar människor och grupper av människor. 

De menar att texterna har en sändare och en mottagare, samt att texterna speglar, reproducerar 

eller ifrågasätter maktförhållanden.  De påpekar också att texterna i sig inte har makt, utan 

endast kan användas för att studera och lyfta fram den maktrelation som finns mellan 

människor utanför texterna. Vi kan se att det här som Bergström och Boréus belyst går att 

relatera till vår egen studie. I LPP:erna som skrivs av läraren och mottas av eleven, kan vi se 

relationer, där handlingar och tankar gör sig synliga. 

 

Bergström och Boréus (2005) menar att när man gör en textanlys är tolkningen central. 

Tolkning betyder i det här sammanhanget att när man tolkar så får man en ökad förståelse för 

något. De framhåller vidare att tolkning görs i två olika steg i en studie. Först tolkar man 

texten, som man vill studera, för att ta fram mening och betydelse. Sedan tolkar man en gång 

till de resultat man fått fram i analysen, för att begripa resultatets betydelse. När resultaten i 

en samhällsvetenskaplig studie ska tolkas ingår väsentliga element: texten, det sociala 

sammanhang där texten skrivits, lästs och används, de diskurser som texten kan relatera till, 

avsändaren, mottagaren och den som tolkar. Utifrån de här elementen kan fyra olika strategier 

utläsas, där man relaterar till olika aktörer (sig själv som forskare, mottagaren, avsändaren) 

och diskurser som rör studien. De här fyra strategierna blandas och kan inte renodlas i en 

studie.  

 

I vår studie gör vi tolkningen i två steg, som Bergström och Boréus (2005) framhöll ovan. Vi 

blandar de fyra olika strategierna, där vi relaterar till de olika aktörerna och diskurserna i 

studien. Vi som författare till studien har en viss förförståelse för texten vi ska tolka, eftersom 

vi har vistats i skolan och där mött på LPP- texten. Bergström och Boréus (2005) påvisar att 

det är viktigt att vara medveten om förförståelsen och det aldrig går att vara objektiv, när man 

ska tolka en text. De menar vidare att det också är viktigt att man så långt det går relaterar 

texten till det aktörer och diskurser som finns utanför texten i samhället, samt att man går 
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utanför sig själv som uttolkare och grundligt resonerar för sina gjorda tolkningar. Trots vår 

förförståelse har vi försökt att i så stor utsträckning som möjligt att vara sakliga för att göra 

texten rättvisa.  

 

Analysverktyg  
 

När vi analyserar LPP:ernas innehåll kommer vi att använda underordnade frågeställningar 

till de tre huvudfrågorna i uppsatsen. De här underordnade frågorna blir våra analysverktyg.  I 

analysen kommer vi med hjälp av analysverktygen besvara frågeställningarna utifrån 

Bernstein utbildningssociologiska teori. 

 

 Hur påverkar diskurserna innehållet i LPP:erna? 

 

- Vilka diskurser framträder i LPP:erna? 

- Vad leder påverkan av diskurserna till? 

 

 Vad väljer lärarna ut för kunskaper och lärande i LPP:erna? 

 

- Vilken typ av kunskaper och lärande ser vi? 

- Vad leder den kunskapen och det lärandet fram till? 

 

 Hur framträder det i LPP:erna att lärandet görs? 

 

- Hur klassificeras och inramas görandet av lärandet i LPP- texten? 

- Vad leder klassifikationen och inramningen till? 

 

Urval 

 
Vårt empiriska urval består av 37 LPP:er, från fem olika skolor inom samma kommun. 

Anledningen till att urvalet endast blev fem skolor, var att endast de fem skolorna arbetade 

aktivt med LPP:er och ville delge oss sina LPP-dokument. LPP:erna spänner över flera olika 

ämnesområden och de ser olika ut vad gäller form och innehåll, men alla innefattar LPP:ns tre 

delar: mål, bedömning och undervisning. På grund av att det var svårt att få tag på LPP:er 

skrivna för ett och samma ämne, fick vi istället ett antal LPP:er i skilda ämnen. Det här tror vi 

beror på att skolorna är i uppstarten av att skriva ner mål, bedömning och undervisning i 

LPP:er. Gemensamt för LPP:erna är att de är skrivna för elever i årskurs 3. Vi valde årskurs 3 

på grund av att vi hade en tanke om att lärare skriver fler LPP:er ju äldre eleverna blir. När 

eleverna går i 3:an har eleverna oftast en bättre förutsättning för att själva kunna läsa, förstå 

och använda LPP:erna i sitt dagliga arbete. Tanken med att studera LPP:er från en och samma 

årskurs, var att vi förhoppningsvis lättare skulle kunna se om det fanns ett mönster i 

innehållet. Det mönstret anser vi kunde ha varit svårare att upptäcka om det funnits en 

spridning i både skolämnen och årskurser. 
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Insamling av det empiriska materialet 

 
I kommunen pågår ett utvecklingsarbete i att skriva LPP:er. Varje skola har fått utse 

samtalsledare, som ska leda skolans arbete framåt, vilka vi i första ledet tänkte kontakta. För 

att få tag på mailadressen till de här personerna, vände vi oss till den ansvariga 

utvecklingsledaren i kommunen. Hon hänvisade oss då istället till varje skolas rektor, 

eftersom hon inte fick lämna ut samtalsledarnas mailadresser, utan att ha pratat med dem. Vi 

tog då reda på vilka skolor det fanns i kommunen och vilken rektor som var ansvarig för 

respektive skola. Därefter skrev vi ett missivbrev (se bilaga), som vi skickade till samtliga 

skolors rektorer via mail. Tyvärr, var gensvaret inte så stort som vi hoppats på, så vi 

kontaktade dem även på telefon. Via mail eller telefon fick vi sedan svar att en del av 

skolorna inte ville vara med i undersökningen. De avböjde vår förfrågan på grund av att de 

inte kommit tillräckligt långt i utvecklingsarbetet och därför inte hade några LPP:er att delge 

oss. Andra skolor svarade att vi gärna fick ta del av deras LPP:er och skickade de till oss. 

Efter det ansåg vi att vi fått in tillräckligt många LPP:er för att kunna genomföra studien. 

 

Till alla skolor vi sökt upp påpekade vi att LPP:erna skulle avidentifieras, det vill säga att 

varken skola eller lärare skulle kunna identifieras i studien. Vi var också noga med att 

beskriva att skolorna inte skulle jämföras med varandra, utan att LPP:erna skulle behandlas 

som en och samma grupp inom kommunen. 

 

Bearbetning av data 

 
För att få en första överblick över vårt material tittade vi översiktligt igenom LPP:ernas 

innehåll, för att se vad texten skulle kunna ge oss för möjligheter. För att kunna besvara vår 

första frågeställning analyserade vi de kunskaper och det lärande vi såg i LPP:erna, för att 

sedan kunna kategorisera dem. Därefter analyserade vi kunskapskategorierna, för att kunna 

beskriva vad det leder till.  När vi skulle bearbeta vår andra frågeställning analyserade vi hur 

det i LPP:erna framgår att lärandet genomförs, genom att klassificera och inrama 

genomförandet. Sist analyserade vi vad klassifikationen och inramningen leder till.  

 

Etisk ställningstagande 

 
LPP:er är dokument som används offentligt mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Många 

skolor lägger även ut de här dokumenten på skolans hemsida, för att det ska vara enkelt att 

tillgå. LPP:erna innehåller inga konfidentiella integritetskänsliga uppgifter, men vi har dock 

tagit hänsyn till lärare och rektorers önskan om att vara anonyma i uppsatsen. Vi vill också 

betona att deltagandet i vår studie är frivilligt och att skolan när som helst kan begära att få 

tillbaka sina LPP:er. Det insamlade materialet förvaras och kommer att förvaras även efter 

studien på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det. 

 

Giltighet och tillförlitlighet i studien      

 
Vi har försökt att beskriva studiens tillvägagångsätt så tydligt som möjligt, då det enligt 

Bergström och Boreús (2000) ökar möjligheten för andra att återupprepa studien. LPP:erna 

kan inte generellt beskrivas eller analyseras, utan de är bundna till de kontexter som de verkar 
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inom. Därför är det resultat som vi kommit fram till i studien enbart giltigt för de LPP:er vi 

har gjort en textanalys på. Däremot kan studien vara väl så giltig, eftersom det resultat vi 

kommit fram till, kan vara väsentligt för alla som arbetar med LPP:er. För att ytterligare öka 

studiens giltighet har vi formulerat analysverktyg utifrån vår teori och våra frågeställningar, 

vilka har hjälp oss att besvara vårt syfte och frågeställningar.  

 

För att öka studiens tillförlitlighet har vi under studiens gång genomfört ett nära samarbete 

med varandra, där vi haft många och kritiska samtal kring tolkningen av materialet. Det här 

tror vi minskat risken för feltolkningar i studien. Under analysarbetet har vi också försökt att 

bortse från att värdera textens innehåll, utan istället enbart analysera det som texten 

framhåller. Vi har endast arbetat med LPP:er i vår lärarutbildning, men vi har haft handledare 

under vår verksamhetsförlagda utbildning, som har skrivit och använt LPP:er i sin 

undervisning. Det här leder till att vi anser att vi står tillräckligt främmande inför vårt 

undersökningsmaterial, för att det ska öka tillförlitligheten i studien. För att ytterligare öka 

tillförlitligheten, har vi valt att lägga in många citat från vårt empiriska material, som belyser 

det vi sett i LPP:erna.  
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Resultat och analys 

 
I den här delen av studien redogör vi för det resultat vi fått när vi analyserat LPP:erna. Vi 

använder Bernsteins utbildningssociologiska teori i vår analys. Inledningsvis behandlar vi 

studiens första frågeställning, där vi påvisar vilka diskurser som framträder och hur de 

påverkar innehållet i LPP:erna. Efter det redogör vi för studiens andra frågeställning, där vi 

lyfter vilka kunskaper och lärande som synliggörs i LPP:erna. Till sist behandlar vi studiens 

tredje och sista frågeställning, genom att lyfta och analysera hur det i LPP:erna framträder att 

lärandet görs.  

 

De lokala pedagogiska planeringarna som ingår i vår studie är skrivna utifrån sex 

ämnesområden: naturorienterande, samhällsorienterade, svenska, matematik, engelska, idrott 

och hälsa. Det finns också lokala pedagogiska planeringar som är ämnesöverskridande.  Vissa 

av LPP:erna är skrivna för en hel termin, medan andra är skrivna för en kortare tidsperiod.  

 

Hur påverkar diskurserna innehållet i LPP:erna? 
 

Bernstein (1990) menar att utbildningssystemet består av ett regelsystem som han benämner 

den pedagogiska apparaten. Den pedagogiska apparaten förklarar hur makt och kontroll 

framträder och genomförs inom utbildningssystemet. Vi kommer nedan beskriva hur vi ser att 

Bernsteins tre teoretiska fält: produktionsfältet, rekontextualiseringsfältet och 

reproduktionsfältet framträder i LPP:erna. 

 

Produktionsfältet 

 

Det första fältet, det vill säga produktionsfältet, där samhällsdiskurserna skapas framträder 

inte i LPP-texten. Vi kan däremot se att de distributiva reglerna som råder i det här fältet 

påverkar och styr det innehåll som lärarna väljer ut. Samhällsdiskurserna formar 

skoldiskursen, som styr innehållet i läroplanen, vilket är lärarens styrdokument. Vi ser därför 

att samhällets värderingar och de diskurser som råder framträder som premierade kunskaper 

och lärande i LPP:erna. En av de diskurser som framträder i LPP:erna är den diskurs, där 

demokrati, delaktighet och maktdelning framhålls. Citatet nedan påvisar att eleverna får vara 

med och påverka innehållet i skolan:     

 
Tillsammans i klassen har vi bestämt att vi ska göra olika experiment i klassrummet och 

i ett kök 

 

För att nå målen har vi tillsammans i klassen bestämt att vi ska åka på studiebesök 

 

 

Vi kan också se att en marknadsorienterad diskurs har inflytande på lärarnas val av 

kunskapsinnehåll, där effektivitet, performativitet och mätning blir styrande begrepp (Ball, 

2003). Citaten nedan visar hur eleven måste visa sina kunskaper, kunna utvärdera dem och 

förhålla sig till att mätas både mot sig själv och andra: 

 
Du får själv bedöma dig och hur väl du deltagit på de olika lektionerna. Läraren 

kommer också att ge dig respons och bedöma dig utifrån din insats och ditt 

engagemang. Vi några tillfällen kommer även dina kamrater att bedöma dig 
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Du kommer att bli bedömd utifrån din inställning och vilja, ditt engagemang och hur du 

tar dig an uppgifterna. Du kommer också bedöma dig själv, hur du tagit ansvar och 

utfört lektionerna 

 

Alla färdiga texter eleven producerar och lämnar in kommer att bedömas, både vad 

gäller form och innehåll utifrån uppnåendemålen. Bedömningen görs av lärare 

tillsammans med elev, endast lärare, endast elev eller elev tillsammans med annan elev 

 

Vi kan se att diskurserna leder till att lärarna väljer ut den typ av kunskap och lärande, som 

främjar det som man i samhället premierar och vill att samhällsmedborgarna ska utveckla 

(Bernstein, 1990). Bernstein framhåller att det inte är slumpen som avgör vad som skrivs fram 

i läroplanen och vilka kunskaper lärarna premierar. Det är istället samhällets värderingar och 

de diskurser som råder, som styr vad som blir det rätta lärandet och den rätta kunskapen i 

skolan. Andreasson och Asplund Karlsson (2009) påvisar att skolan utifrån rådande diskurser 

tilldelas ett normativt uppdrag att fostra eleverna till ”goda” medborgare med det ”rätta” 

kunskaperna. 

 

Vi ser att båda diskurserna visar sig tydligt i LPP:erna, men framskrivs i olika mycket i olika 

delar av LPP:n. Den marknadsorienterade diskursen dominerar i den delen där läraren skriver 

vad som ska bedömas och hur bedömningen kommer att gå till.  Diskursen om demokrati, 

delaktighet och maktdelning dominerar i den delen där undervisningen beskrivs. Englund 

(1995) påvisar att det under lång tid har pågått en kamp mellan politiska ambitioner om 

demokrati och jämlikhet och ekonomiska effektivitetskrav, som en del av 

samhällsutvecklingen, vilken påverkar utbildningssystemet. Han menar vidare att den skolan 

som premierar de demokratiska värdena kommer i skymundan och har utmanats. Vallberg 

Roth och Månsson(2006) för också en diskussion om förhållandet mellan hur diskurserna 

syns och förhåller sig till varandra i skolan. De menar att den sociokulturella synen på lärande 

som framgår i LPO-94, kan bli undanträngda i elevdokument (LPP:erna) av en diskurs som 

sätter individen före kollektivet.  Andreasson och Asplund Carlsson (2009) påvisar att det här 

kan beror på att dagens samhälle kräver andra kunskaper och kompetenser, för att eleven och 

skolor ska kunna hävda sig i konkurrensen, som uppstår i klassrummet och i samhället.   

 

Rekontextualiseringsfältet 

 

Bernstein (1990) menar att samhällsdiskurserna styr den pedagogiska diskursen och påvisar 

att den bestäms av rekontexualiseringsreglerna. I det här fältet finns det både offentliga och 

pedagogiska aktörer, vilka har mandat att påverka innehållet i skolan. De offentliga aktörerna 

innefattar staten (riksdag och regering) och statliga myndigheter (till exempel Skolverket och 

Skolinspektionen). Pedagogiska aktörer kan vara läromedelsföretag, utbildningssamordnare 

och fackförbund.  De här aktörerna har olika värderingar som de vill ska synas i till exempel 

läroplaner och i de kunskaper och lärande som läraren väljer att premiera. Englund (1995) 

påvisar att utbildningssystemet ständigt påverkas av den utveckling som pågår i samhället. 

Han menar att det finns många aktörer med olika värderingar och ambitioner, som till 

exempel politiska och ekonomiska. Vi ser att det här fältet och dess regler påverkar valet av 

kunskaper och lärande i LPP:erna. I LPP:erna ser vi att läraren skriver fram både den 

marknadsorienterade diskursen, där performativa förmågor premieras och diskursen om 

demokrati och maktdelning, där delaktighet framhålls är synlig.   
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Reproduktionsfältet 

 

Bernstein (1990) benämner det sista fältet som reproduktionsfältet, där de evaluerande 

(bedömande) reglerna styr. Reproduktionsfältet inom den pedagogiska apparaten kan enligt 

Bernstein vara klassrummet. Han menar att reglerna i det här fältet styr och sätter upp villkor 

för innehållet, genomförandet av undervisning och det resultat som lärare och elev ska 

åstadkomma, med andra ord det som LPP:erna ska innehålla. Villkoren som styr, kan vara de 

värderingar som skolan och läraren har. I LPP:erna ser vi att de båda diskurserna framträder. 

Den marknadsorienterade diskursen framträder i bedömningsdelen av LPP:n och den andra 

diskursen om demokrati, delaktighet och maktdelning är mest synlig i den delen i LPP:n där 

läraren beskriver undervisningen.    

 

 

Sammanfattning av diskursernas påverkan 

 
Diskurserna som går igenom alla fälten inom den pedagogiska apparaten, leder till att vissa 

värderingar i samhället påverkar vad som ska framhållas i läroplanen och i skolan. De 

påverkar också det innehåll som läraren premierar i sin undervisning och i det här fallet vad 

som ska framträda som premierade kunskaper i LPP:erna. Den marknadsorienterade 

diskursen som har växt sig stark under en längre tid påverkar skolan i en performativ riktning. 

Dokumentation blir därför ett sätt för lärarna att utvärdera elevernas lärande och kontrollera 

måluppfyllelsen på, för att på sätt bli konkurrens kraftiga gentemot andra skolor (Ball, 2003). 

Asp Onsjö (2006) menar att det har växt fram en dokumentations kultur, där läraren behöver 

utveckla, förutom sin didaktiska kompetens, en säkerhet i olika former av utvärdering, där 

dokumentation av elevens kunskaps utveckling spelar en betydelsefull roll (Carlgren & 

Englund, 1995, Andreasson & Asplund Carlsson, 2009). Den marknadsorienterade diskursen 

påverkar därför också vad som ska premieras i LPP:erna, där det framgår att eleverna ska lära 

sig att vara självständiga, självreglerande, själv korrigerande och förändringsbenägen (Ball, 

2003). Diskursen om demokrati, delaktighet och maktdelning leder till att skolan påverkas i 

en mer inkluderande riktning, där det sociokulturella lärandet premieras. Diskursen om 

demokrati, delaktighet och maktdelning framträder i LPP:erna genom att ett lärande, där 

eleverna ska lära sig att samarbeta och vara demokratiska premieras. 

 

Vad väljer lärarna ut för kunskaper/lärande i LPP:erna? 
 

I den här delen kommer vi att analysera vilka kunskaper och lärande som lärarna premierar i 

LPP:erna. 

Social ordningsdiskurs och kunskaps- och kompetensdiskurs 

 

Bernstein (2000) menar att den pedagogiska diskursen innefattar två underliggande diskurser: 

den sociala ordningsdiskursen och kunskaps- och kompetensdiskursen. Diskursen om social 

ordning innehåller kunskaper som bestämmer hur man ska vara som den ”goda och 

framgångsrika” eleven i skolan. De här kunskaperna framträder tydligt i LPP:erna och vi har 

delat in dem i tre kategorier, som vi benämner: 
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 Värdegrundandekunskaper 

 

  Interaktiva kunskaper 

 

  Autonoma (självständiga) och performativa (hävda sig, prestera) kunskaper.  

 

Utifrån Bernsteins teori om diskurserna, menar vi, att kunskaps- och kompetensdiskursen 

innefattar vad eleven förväntas förvärva för ämneskunskaper. I vår studie benämner vi de här 

kunskaperna som 

  

 Ämnesfördjupande kunskaper.  

 

I LPP:erna kan vi se att de båda diskurserna framträder och att de påverkar varandra och blir 

varandras förutsättningar.  Bernstein (2000) påvisar dock att den sociala ordningsdiskursen är 

överordnad kunskaps- och kompetensdiskursen, eftersom den är en grundförutsättning för att 

lära och förvärva kunskaper i skolan. Andreasson och Asplund Carlsson (2009) menar att 

skolans sociala fostrans mål (social ordningsdiskurs) är betydelsefulla och blir ett verktyg för 

att nå kunskapsmålen (kunskaps- och kompetensdiskurs). Följande citat påvisar att 

kunskaperna som till exempel att kunna samarbeta och arbeta självständigt (socialordnings 

diskurs) förutsätts för att kunna förvärva ämneskunskaper (kunskap och kompetens 

diskursen). Det första citatet visar på att eleven ska kunna samarbeta med andra och det andra 

citatet lyfter att eleven ska kunna arbeta självständiga och enskilt:  

 
Tillsammans två och två läser ni ett tilldelat område om forntiden. Ni skriver stödord 

och förbereder en presentation med tillhörande bilder. Tillsammans bygger ni upp en 

modell, som beskriver ert område och har sedan med alla delar i en presentation inför 

klassen   

 

Du ska få skriva flera berättelser och visa att du har förmågan att berätta så att läsaren 

förstår din text. Du ska ha början, handling och ett slut i texten 

 

Värdegrundande kunskaper 

 

I LPP:erna ser vi kunskaper som stödjer eleven i hur den ska vara mot andra och sin omvärld, 

vilka vi benämner värdegrundande kunskaper. De här är kunskaper om de värden och normer 

som finns i skolan, för att eleven ska kunna veta vilket beteende som är det ”rätta”. Det kan 

vara att eleven ska kunna respektera andra, att kunna behandla alla lika, visa aktsamhet och 

omsorg. I LPO- 94 framhålls tydligt att utbildning ska bedrivas utifrån normer och värden och 

att de här värderingarna ska förmedlas till och förvärvas av eleverna 

(Utbildningsdepartementet, 2006). I LPP:erna är inte de värdegrundande kunskaperna särskilt 

framträdande, utan framgår endast i en LPP. Citatet nedan påvisar vad läraren i den LPP:n 

anser vara premierade kunskaper inom värdegrunden: 

 
Bedömning i religion: 

Efter avslutat område förväntas du att kunna:  

Använda ett vårdat språk 

Be om ursäkt 

Ta hand om dina och skolans saker 

Dela med dig 

Hjälpa någon som är ledsen 
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Interaktiva kunskaper 

 

I materialet finner vi kunskaper som stödjer eleverna att kunna interagera med en eller flera 

personer i skolan eller ute i samhället, vilka vi benämner interaktiva kunskaper. Det är 

kunskaper som krävs för att kunna fungera i grupp kan till exempel vara att kunna samarbeta, 

samtala, respektera och dela med sig. Vi ser de här kunskaperna i LPP:erna och de framträder 

tydligast i den del där läraren beskriver undervisningen. Det här kan bero på att lärarna 

premierar ett lärande, där eleverna lär av och med varandra (sociokulturellt lärande), vilket 

LPO-94 framhåller. I LPO-94 påvisas att skolan ska sträva efter att varje elev ska få 

kunskaper i att kunna utforska, lära och arbeta tillsammans med andra 

(Utbildningsdepartementet, 2006). 

 

 Att kunna reflektera, föra och delta i samtal och diskussion är de kunskaper som vi ser är 

vanligast att läraren premierar i LPP:erna. LPP:erna uttrycker att det är viktigt att både kunna 

vara sändare och mottagare och att kunna framhålla sin egen åsikt, samt att kunna lyssna och 

ta del av andras åsikter. Citaten nedan påvisar det vi nämner ovan, det vill säga vikten av att 

eleven ska förvärva kunskaper för att kunna interagera: 

 
Du ska också utveckla din förmåga att föra dialog med någon eller några andra 

(lyssna) 

 

Du ska få träna dig på att säga vad du tycker och tänker om olika saker  

 

Det gör du genom att argumentera och förklara dina ståndpunkter för en bättre värld 

 

Utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter 

med olika syften väcker, samt stimuleras till att reflektera och värdera 

 

Intervjua föräldrar och far-och morföräldrar om hur det var för dem att vara barn 

 

Vi menar att den interaktiva- och den värdegrundande kunskapen innebär att eleverna måste 

kunna anpassa sig till skolans och samhällets värderingar, som styr den sociala ordningen i 

klassrummet. Det här leder i sin tur till att eleven får ge avkall på personliga egenskaper, som 

inte fungerar och synkroniserar i det sociala samspelet i skolan. Interaktionen innebär även att 

eleven får kunskaper i samspelet med andra och därmed en ökad social kompetens. 

Andreasson och Asplund Carlsson (2009) framhåller att det är betydelsefullt att ha en social 

förmåga och en god allmänmänsklig moral, då de här förmågorna är grundläggande för hur vi 

ska förhålla oss till varandra.   

 

Autonoma och performativa kunskaper 

 

I LPP:erna ser vi kunskaper som vi benämner autonoma och performativa. De här 

kunskaperna menar vi relaterar till hur eleven ska arbeta enskilt och självständigt, samt att 

kunna bevisa sin kunskap och vara självbedömande. Andra viktiga kunskaper för att vara 

autonom och performativ är att eleven ska utveckla sin egen drivkraft, vara effektiv i och ta 

ansvar för sitt lärande. De här kunskaperna ser vi framför allt framträda i den delen där läraren 

beskriver hur eleven ska bli bedömd och vad eleven ska kunna. Läraren är ålagt och har i 

uppdrag att följa och stödja den enskilda eleven i kunskapsutvecklingen och även 

dokumentera den. I LPO-94 menar de att läraren ska grunda sin undervisning utifrån varje 

elevs behov och förutsättningar, samt planera och genomföra undervisningen så att eleven 
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efterhand får mer ansvar och mer självständigt skolarbete (Utbildningsdepartementet, 2006). 

Citaten nedan belyser både de autonoma och performativa kunskaperna som framträder i 

LPP:erna. De visar på hur eleven måste kunna vara självreglerande, påvisa sin kunskap och 

kunna reflektera över sina resultat, för att kunna utvecklas. De visar också att det blir viktigt 

för eleven att bevisa och visa hur man har lärt sig något och inte endast att man förvärvat 

kunskapen:    

 
Eleven ska delta aktivt och med intresse våga prova på olika övningar 

 

För att du ska bli godkänd måste du visa att du kan ord och uttryck som vi övat på 

 

Eleven ska förvärva insikt i hur lärande går till och reflektera över sin egen utveckling 

 

Du får själv bedöma dig och hur väl du deltagit på lektionerna 

 

Du kommer fylla i en matris där du får reflektera över dina kunskaper. Den fyller också 

en lärare i 
 

I LPO-94 framhålls att skolan ska sträva efter att varje elev förvärvar kunskaper som 

självbedömning och förmågan att ställa sin egen bedömning och andras bedömning i relation 

till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna (Utbildningsdepartementet, 2006). 

Andreasson (2007) påvisar att det idag finns en strävan efter att man vill se eleverna i skolan 

utifrån ett helhetsperspektiv vilket kräver att lärarna utvidgar sina bedömningar till fler 

kunskaper, men också förmågor. Istället för endast smala bedömningar av intellektuella 

kunskaper behövs även bedömningar kring kompetenser som självförtroende, självbedömning 

självständighet blivit aktuella.  Dovemark (2004) framhåller en diskussion om att skolan 

genom de kunskaper vi benämner autonoma och performativa, styr eleven att utveckla vissa 

specifika kunskaper, för att framstå som den ”goda” eleven och i förlängningen den ”goda” 

medborgaren i framtidens samhälle. Hon menar därför att eleven styrs till att vara 

förändringsbenägen, flexibel och villig att lära nytt.  

 

Ämnesfördjupande kunskaper 

 

I samtliga LPP:er ser vi att tre olika kunskapsformer framträder i stor omfattning, vilka är:  

 

 Fakta  

 Förståelse 

 Färdighet  

 

I den här studien beskriver vi faktakunskaper som information om hur något är och förhåller 

sig. Fakta är också nära förknippade med förståelse, som är den andra formen av kunskap, 

som vi ser inom ämnesfördjupande kunskaper. Kunskapen för förståelse är viktig för att 

eleven ska kunna se någon mening och något sammanhang med fakta. Förståelsen begränsar 

vad vi kan uppfatta för fakta, men fakta kunskaperna leder också till en större och djupare 

förståelse (teoretisk kunskap). Den tredje och sista kunskapsformen vi ser är 

färdighetskunskaper, vilka leder till att eleven vet hur man ska göra något och kan utföra det 

(praktisk kunskap). Vi ser att lärarna både väver samman kunskaperna, men också att de 

skiljer dem åt. Enligt LPO-94 har skolan en viktig uppgift i att förmedla de ovanstående 

kunskapsformerna, då de ska ge ett lärande som är balanserat och hjälper eleven att se 

helheten (Utbildningsdepartementet, 2006). Vi ser att det framför allt är faktakunskaperna 
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som är dominerande, men färdighetskunskaperna framträder också. Förståelsekunskaperna ser 

vi inte i samma utsträckning, men då vi ser dem, ser vi dem främst i delen där målen skrivs. 

Citaten nedan vill ge exempel på hur de ämnesfördjupande kunskaperna framträder i LPP:n. 

Det första citatet visa på faktakunskaper, det andra på förståelsekunskaper och det sista på 

färdighetskunskaper: 

 
Ha kunskap om begreppen fast och flytande form, gasform, samt kokning, avdunstning, 

kondensering och stelning 

 

Öka sin förståelse för människans levnadsvillkor genom vidgade kunskaper om natur 

och samhälle och om sambanden däremellan i olika delar av världen 

 

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att lösa matematiska problem liknande de vi 

arbetat med. Vi ser hur eleven löser problemet- vilken lösningsstrategi som används, 

samt hur eleven tänker när de gör matematiska uträkningar 

 

Sammanfattning: Den ”goda” eleven med de ”rätta” kunskaperna 

 

De kunskaper och lärande som vi har sett att lärarna väljer ut och premierar i LPP:erna 

påverkar eleverna på olika sätt. Andreasson och Asplund Carlsson (2009) menar att det är 

viktigt att man i skolan arbetar parallellt med de sociala fostransmålen och kunskapsmålen. I 

vårt resultat kan vi se det här parallella arbetet framträda i LPP:erna, genom att läraren 

premierar ett lärande inom både den sociala ordningsdiskursen och inom kunskaps- och 

kompetensdiskursen. Andreasson och Asplund Carlsson (2009) framhåller också den ”goda” 

eleven och den ”rätta” kunskapen i skolan. De menar att elevdokument, här LPP:n, består av 

en styrningsmentalitet, som ska leda till att eleverna tänker och handlar på ett sätt som skolan 

och samhället anser vara önskvärt. Den skoldiskurs som nu råder påverkar undervisningen 

som i sin tur påverkar eleven till att vara självreglerande, flexibla, ansvarstagande och 

kreativa. Eleven ska dessutom ha socialkompetens och kunna söka sin egen kunskap. 

Bartholdsson (2007) påvisar att det är skolans uppgift att förbereda och utveckla elever så att 

de ska kunna fungera på ett önskvärt sätt i skolan och samhället. Eleven ska därför i skolan 

förvärva en viss uppsättning värden, kunskaper och färdigheter, vilket Bartholdsson beskriver 

som en normaliseringsprocess i skolans ”vänliga” maktutövning. Hon hävdar att de här 

kunskaperna är en del av en socialisationsprocess, som leder eleven mot det som är 

betydelsefullt att kunna i ett visst sammanhang. Elevsocialisation är en process, där eleven lär 

sig att förstå sin plats i maktstrukturen med ett begränsat handlingsutrymme. Inom det här 

handlingsutrymmet förutsätts det att eleven känner till vilka gränser och vilka relationer som 

gäller. Det kan innebära att eleven måste ha förmågan att uppnå mål och förstå vilka regler 

och normer som råder i skolan. Elevsocialisationen är därför ett sätt att skola in eleven i en 

maktrelation. Den här maktrelationen kan till exempel visa sig genom att när läraren strävar 

efter att skapa trygga elever och demokratiska medborgare, styr det eleven till att vilja vara 

rätt, ha den rätta inställningen och framträda som mogen, det vill säga förstå vad som 

förväntas av den som elev. Det kan också visa sig genom att när läraren vill uppmuntra 

eleverna till att vara sig själva- våga ta plats och vara självständiga, så innebär det här för 

eleven att de måste underordna sig lärarens moral. Eleven tvingas då att både inordna sig i 

gruppen (lyssna på majoriteten) samt att frigöra sig från den (inte påverkas av grupptryck) för 

att bli den önskvärda demokratiska och självständiga eleven (Bartholdsson, 2007).  
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Hur framträder det i LPP:erna att lärandet görs? 

 
I den här delen har vi valt att titta på hur det i LPP:erna framgår att lärandet görs, utifrån 

Bernsteins begrepp klassifikation och inramning. Det var inte möjligt att analysera en hel LPP 

utifrån klassifikation och inramning, utan vi fick istället dela in den i tre delar, vilka vi även 

tidigare i uppsatsen nämnt och relaterat till: 

 

 Mål (den del där läraren skriver strävansmål, uppnåendemål och konkretisering) 

        

 Bedömning (den del där läraren beskriver vad som kommer att bedömas) 

 

 Undervisning (den del där läraren beskriver undervisningen) 

 
När vi analyserar LPP:erna med hjälp av Bernsteins maktbegrepp klassifikation, så har vi 

tittat på om lärandet och kunskaperna hålls samman eller hålls isär. I LPP:erna ser vi om 

kunskapen och lärandet hålls samman genom att lärandet är vidgat, sammanvävt och 

komplext och bildar helhet och sammanhang. Den här formen av lärande benämner vi som 

svag klassifikation. Om klassifikationen däremot är stark i LPP:erna, så hålls kunskaperna och 

lärandet isär. Det innebär att kunskaperna och lärandet är begränsat, fragmenterat och isolerat 

från varandra. Kunskaperna och lärandet blir konkreta, enkelt mätbara och lätta att boka av.  

 

Vi har också analyserat LPP:erna med hjälp av Bernsteins kontrollbegrepp inramning. Om 

inramningen är stark, ser vi att texten i LPP:erna är tydlig och rak och att läraren i relation till 

eleverna bestämmer innehåll och ordning i lärandet. När inramningen istället är svag, ser vi i 

LPP:erna att texten blir otydligare, vagare och informell. Eleven har i relation till läraren ett 

mer balanserat maktförhållande, där eleven kan påverka innehåll och ordning i lärandet. 

 

Klassifikation och inramning av delen där målen skrivs   

 

Vi ser att i delen där målen att sträva mot i undervisningen skrivs framträder kunskaperna och 

lärandet som en helhet, där lärandet är vidgat, komplext och sammanvävt. Målen är abstrakta 

och svåra att mäta och bocka av. Därför ser vi att målen att sträva mot blir svagt 

klassificerade. Nedan kommer citat hämtade från en och samma LPP, där materialet visar att 

kunskaperna i strävansmålen är sammanvävda och komplexa:  

       
Mål för undervisning om rymden: 

ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i 

förhållande till varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa 

rörelser 

 

De svagt klassificerade kunskaperna och lärandet som lyfts fram i målen att sträva mot, blir 

oftast så komplexa och abstrakta att läraren behöver konkretisera dem i LPP:erna. Det leder i 

sin tur till att de vidgade, sammanvävda och komplexa kunskaperna och lärandet i delen där 

mål att uppnå och konkretisering skrivs omvandlas till att vara starkt klassificerade, samt 
begränsade, fragmenterade och isolerade från varandra. Citatet nedan som är ett av många 

andra, vill påvisa att det svagt klassificerade målet att sträva mot, övergår i att vara starkt 

klassificerat när läraren konkretiserar det här:  
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Veta att planeterna rör sig runt solen 

 

Veta hur jorden och månen rör sig i förhållande till varandra 

 

Veta något om hur tid (dygn, en månad, ett år) räknas på grund av jordens, solens, 

månens och planeternas rörelser 

 

Lära dig något om någons planets egenskaper 

 

Inramningen i den här delen kan både vara svag och stark. Vi kan se att inramningen är svag 

framförallt i det övre citatet, där texten är vag och diffus och inte direkt riktad till eleven. Att 

inramningen är stark i båda citaten, vet vi, eftersom målen är fastställda i LPO-94 och läraren 

har själv bestämt vilka mål som passar till den undervisning som ska bedrivas, för att eleverna 

ska utvecklas mot målen. I Skollagen(12§, kap 1) framgår det att huvudmannen för skolan 

ansvar för att läraren följer aktuell läroplan (Skolverket, 2008). I Lpo-94 påvisas att det är 

läraren som ansvarar för val av mål, så att de gynnar varje elevs lärande 

(Utbildningsdepartementet, 2006).   

 

Klassifikation och Inramning i delen där bedömningen skrivs 

 

I den här delen i LPP:erna ser vi att de begränsade och konkreta kunskaperna och lärandet 

dominerar, vilket gör att LPP:erna till övervägande del är stark klassificerade. Inramningen 

blir också stark, därför att den bedömning av kunskaper och lärande, som är tydlig och rak 

dominerar. Läraren bestämmer själv vad som ska bedömas, utifrån de redan givna och 

fastställda målen. Enligt LPO-94 ska bedömningen uttrycka i vilken mån den enskilda eleven 

har uppnått målen som framhålls i kursplanen (Utbildningsdepartementet, 2006). Citaten 

nedan visar på bedömning av tillräcklig kunskap och mycket god kunskap: 

 
Bedömning i biologi, idrott och hälsa: 

Kunna i tal, skrift eller bild enkelt beskriva vad vi har skelett och muskler till. Känna 

till några muskler. Känna till vad man kan göra för att stärka sitt skelett och sina 

muskler 

 

Kunna beskriva hur kroppens skelett och muskler fungerar. Känna till några leder i 

kroppen och beskriva varför vi har dem  

 

 

 

Kunna beskriva var hjärta, lungor och lever sitter i kroppen. Kunna beskriva varför 

hjärtat slår olika fort och varför vi andas häftigt ibland och lugnt ibland 

 

Kunna beskriva hjärtats olika delar och hur hjärtat flödar runt i kroppen. Kunna 

berätta enkelt att blodet syresätts när vi andas. Kunna beskriva leverns funktion i 

kroppen 
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I LPP:erna ser vi också att det finns några som har svag klassifikation och inramning. Citatet 

nedan visar att kunskaperna och lärandet hålls samman och att eleverna har mer inflytande: 

 

Bedömning i forntiden: 
Bedömning sker under arbetets gång och under redovisningen. Även om arbetet sker 

två och två ska du kunna visa förståelse för arbetet. En arkeologisk utgrävning avslutar 

projektet där du ska kunna reflektera över ditt fynd 

 

 

Vi ser också i LPP:erna att det finns några obestämbara, de går inte att klassificera eller att 

inrama. Citatet nedan visar på hur en sådan bedömning kan se ut: 

 

Bedömning i religion: 

Efter varje delmoment gör vi en muntlig eller skriftlig redovisning. Det sker 

enskilt, i par eller i större grupp beroende på hur och vad som redovisas.  

Aktivitet, reflektioner och samtalsstunder bedöms under arbetets gång 

 

Bedömning i rymden: 

Eleverna ska få berätta muntligt i 3-gruppen om något moment som är känt och 

vi har arbetat med. Sedan ska de även få visa sina kunskaper på papper, med att 

skriva och rita, om vad de lärt sig 

  

Klassifikation och Inramning i delen där undervisningen beskrivs 

 

I den här delen i LPP:erna ser vi också att de begränsade och konkreta kunskaperna och 

lärandet dominerar, vilket gör att LPP:erna till övervägande del är stark klassificerade. Vi ser 

att lärarna bestämmer hur lärandet ska gå till, vilket leder till en stark inramning. Citaten 

nedan visar på det konkreta lärandet och på den tydliga styrningen: 
 

Undervisning i rymden: 

Dramatiserajorden, månens och solens rörelser (därmed tid och årstider) 

 

Visualisera solens och planeternas storhet (rita ute) och avstånden därmed 

 

Måla solsystemet och benämna planeterna 

 

Skriva någon kort fakta om tre planeter 

 

Undervisning i bråk (Ma): 

Vi klipper isär olika geometriska figurer (cirkel, kvadrat) i 2,3,4 lika stora delar och 

namnger sedan delarna med rätt namn 

 

Vi klistrar upp dem och skriver bråken 

 

Vi jämför sedan delarna med varandra 

 

Vi upptäcker att en fjärdedel kan vara olika stor beroende på hur den hela ser ut 

 

Vi gör arbetsblad där vi övar bråkbegreppen-färglägger, skriver och jämför 

 

Vi spelar spel och arbetar med praktiskt material 
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I en stor del av LPP:erna har vi också sett flera obestämbara beskrivningar av undervisningen, 

när det gäller klassifikation och inramning. Med obestämbar menar vi att de är vagt och öppet 

skrivna och de går i att avgöra om klassifikationen och inramningen blir stark eller svag. 

Citatet nedan påvisar hur undervisningen beskrivs om den är obestämbar: 

 
Undervisning i religion: 

Vi läser i böcker, ser bilder och filmer och hör fröken berätta 

 

Vi skriver, målar och lyssnar på musik 

 

Vi gör drama, samtalar och diskuterar i små och större grupper 

 

Vi ser även få LPP:er där klassifikation och inramning är svag, där lärandet är sammanvävt 

och komplext, samt att eleven har större inflytande över sitt eget lärande. LPO-94 lyfter den 

här formen av lärande och menar att det är elevens rättighet och skolans skyldighet att eleven 

ska få delta i planering av den dagliga verksamheten, så att de har möjlighet att utveckla en 

förmåga till ansvar och inflytande (Utbildningsdepartementet, 2006). Citatet nedan visar att 

kunskaperna och lärandet hålls samman och att de ska kunna användas i ett vidare avseende. 

Eleven har också i citatet nedan ett större inflytande, då läraren inte styr i detalj vad och hur 

eleven ska lära: 

 
Undervisning: Miljö, No och So 

Du kommer få lära dig om allemansrätten och få träna dig på att följa den i skogen. Du 

ska också få lära dig hur resursfördelningen ser olika ut på olika delar av vår jord 

(vatten, elektricitet, mat, transporter och sophantering). Samtidigt kommer du att få 

träna dig på att argumentera för hur människan kan ta vara på naturen på ett klokt sätt 

 

Sammanfattning: Den osynliga och synliga pedagogiken 

 

Vårt resultat och analys tyder på att LPP:erna till största del är starkt klassificerade och starkt 

inramade i LPP:ns olika delar. I LPP:erna kan vi därför se att eleverna får lära in kunskaperna 

konkret och uppdelat och att läraren har en tydlig och rak framtoning. Läraren har därför 

makten och styr vad som ska läras in och hur. Att lärarna premierar en sådan form av 

undervisning, beror på att de tror att den leder till enklare, tydligare pedagogik, som är lätt att 

bocka av och mäta. Bartholdsson (2007) menar att läraren i många fall tillskriver sig makten 

att ha tolkningsföreträde av vad som ska läras in och hur det ska genomföras. Vi menar att det 

inte är underligt att läraren tillskriver sig den här makten, eftersom läraren är ytterst ansvarig 

för att anpassa undervisningen, så att alla elever har möjlighet att nå målen. Bernstein (2000) 

menar att en stark klassifikation och inramning leder till en samlad läroplanskod, vilket i sin 

tur leder till en synlig pedagogik. I den synliga pedagogiken menar Bernstein att det kan vara 

lättare för eleverna att orientera sig, veta vad som läras, hur det ska genomföras och vad som 

kommer att bedömas. I den synliga pedagogiken är det läraren som styr kommunikationen 

och vilka kunskaper som ska premieras och eleven får därmed ett minskat inflytande över sitt 

lärande. 

 

Hade LPP:erna till övervägande del varit svagt klassificerad och inramad hade det, enligt 

Bernstein, lett till en integrerad läroplanskod. Den integrerade läroplanskoden leder till en mer 

osynlig pedagogik, där eleven får ett större inflytande över sitt lärande, men måste också själv 

kunna orientera sig.  Andreasson och Asplund Carlsson (2009) menar att för eleven innebär 

det att själv kunna förstå vad undervisningen ska innehålla och hur den ska genomföras, vilket 

också Bartholdsson (2007) framhåller. Hon menar att vara elev innebär att man måste förstå 
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regler och normer för att nå målen och avancera i skolsystemet. Vi menar att det här också 

leder till att eleven får ett större inflytande, men det åläggs också eleven ett större egenansvar 

över sitt lärande. Vallberg Roth och Månsson (2006) framhåller detta dilemma och menar att 

det skapas en valfrihet för eleverna genom att de själva får möjligheten att styra i sitt lärande, 

men att det lika gärna kan resultera i ett valtvång. Valfriheten kan skapa en otrygghet hos 

eleverna eftersom de tvingas att vara självständiga, ansvarstagande och effektiva samtidigt 

som det krävs att de ska kunna samarbeta vara flexibla och visa omsorg.  I LPP:erna där vi ser 

att innehållet och genomförandet är svagt klassificerade och inramade, kan det leda till att det 

skapas en otrygghet för eleverna. Otryggheten kan bero på att eleven har ett större 

handlingsutrymme, men vet inte konkret vad som förväntas av denne att göra och kunna. 
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Diskussion 
                                                                                                                

Diskussionen inleds med en kort sammanfattning av undersökningens huvudsakliga resultat 

av analysen, i förhållande till syfte och frågeställning. Efter det här kommer vi att föra en 

diskussion kring det resonemang som analysen lett till. Avslutningsvis för vi en 

metoddiskussion och till sist ger vi förslag på fortsatt forskning. 

 

Sammanfattning av resultat och analys 
 

Vi ser att skolan har påverkats av de diskurser som råder i samhället. I LPP:erna  ser vi både 

den marknadsorienterade diskursen och diskursen om demokrati, delaktighet och 

maktdelning. Det går inte i LPP:erna att avläsa om någon av diskurserna är mer dominerande 

än den andra. Däremot kan vi utläsa att i delen där bedömningen skrivs dominerar den 

marknadsorienterade diskursen. I delen där undervisningen skrivs dominerar diskursen om 

demokrati, delaktighet och maktdelning. Vi ser att LPP:n, utifrån tidigare forskning, är ett av 

många betydelsefulla dokument, både i stödjandet och i kontrollen av elevens lärande och 

måluppfyllelse. 

 

I LPP:erna ser vi att lärarna premierar kunskaper och lärande både ur den sociala 

ordningsdiskursen och ur kunskaps- och kompetensdiskursen. I diskursen om socialordning 

kan vi i LPP:erna utläsa tre kunskapskategorier, där vi slagit ihop de två sista kunskaperna till 

en kategori: värdegrundande, interaktiva, autonoma och performativa kunskaper. Kunskaps- 

och kompetensdiskursen består av en kategori: ämnesfördjupande kunskaper. I den här 

kategorin ser vi tre olika former av kunskap, vilka är fakta, förståelse och färdighet. De 

interaktiva samt de autonoma och performativa kunskaperna ser vi i större utsträckning i 

LPP:erna än de värdegrundande kunskaperna. I LPP:erna ser vi att de interaktiva kunskaperna 

dominerar i den delen där undervisningen skrivs, medan de autonoma och performativa 

kunskaperna dominerar i delen där bedömningen skrivs. De ämnesfördjupande kunskaperna 

kan vi se i LPP:ns samtliga delar och vi kan se att det framför allt är faktakunskaperna som är 

dominerande.  

 

Vi kan se i LPP:erna att i det lärande som görs premieras den starkt klassificerade och starkt 

inramade pedagogiken, vilket leder till en synlig pedagogik för eleverna. Den synliga 

pedagogiken gör det lättare för eleverna att orientera sig, men den leder också till att eleverna 

får ett minskat inflytande över sitt lärande. I LPP:erna kan vi också se att den osynliga 

pedagogiken framträder. Eleverna har i den osynliga pedagogiken ett större inflytande, men 

istället krävs det att de själva kan orientera sig och förstå vad de ska lära och bedömas i.   

 

Dilemman i styrandet av skolan och pedagogiken 
 

Mellan de två rådande samhällsdiskurserna finns en rivalitet, där det pågår en maktkamp om 

vilka värderingar som ska dominera i samhället och påverka skolan. Den marknadsorienterade 

diskursen har övertaget om den demokrati-, delaktighet- och maktdelningsdiskursen och får 

ett allt större inflytande i skolan (Englund, 1995). Bernstein (1990) menar att diskurserna styr 

över det kunskaper och lärande som lärarna i skolan väljer ut, vilka gynnar det som man i 

samhället premierar som det ”rätta” lärandet och den ”rätta” kunskapen.   
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Samhällets rådande diskurser ledde till att skolan gick från att vara regelstyrd till att vara mål- 

och resultatstyrd. I och med förändringen minskades inte regleringen, utan den bytte enbart 

skepnad. Den statliga styrningen gick från att reglera utbildningen innehåll, till att reglera 

skolan, genom att kontrollera resultatet av måluppfyllelsen (Dovemark, 2004). Mål- och 

resultatstyrningen kräver att skolan drivs som ett företag, där resultat måste påvisas, 

ekonomin hållas i balans och skolan är konkurrenskraftig i jämförelse med andra skolor (Ball, 

2003).  

 

I och med att kontrollen förändrades och måluppfyllelsen i skolan skulle kunna påvisas, har 

lärarna fått ett nytt uppdrag. De ska förutom sin didaktiska kompetens även ha kompetens i 

dokumentation, utvärdering och bedömning av elevernas lärande (Carlgren & Englund, 1995, 

Andreasson & Asplund Carlsson, 2009). Att dokumentera, utvärdera och bedöma elevernas 

kunskapsutveckling är en form av kontroll, men kompetenserna är också till för att lärarna ska 

kunna stödja och informera eleverna i deras lärande. De här kompetenserna ska också leda till 

att lärarna utifrån dokumentationen kan förändra, förbättra och öka kvaliteten på 

undervisningen (Skolverket, 2009a). I det här sammanhanget blir elevdokumentationen, 

LPP:n, ett gemensamt klassdokument, som är styrande och bestämmer vad som är viktigt att 

eleverna lär. Vallberg Roth och Månsson (2006) hävdar att elevdokumentationen kan 

betraktas som den hårdaste regleringen på individnivå i förskolans och skolans historia. 

 

I den del där undervisningen skrivs i LPP:erna framgår ett lärande i samspel, som i hög grad 

relaterar till LPO-94. I och med det framhåller lärarna de kunskaper som premieras i ett 

sociokulturellt lärande. Å andra sidan framhålls också i LPP:erna ett autonomt och 

performativt lärande, där eleverna ska kunna arbeta självständigt, hävda sig och ständigt vara 

förändringsbenägna. Den här formen av lärande visar sig främst i delen för bedömningen. 

Eleverna måste vara flexibla eftersom de både ska inordna sig i gruppen, samt frigöra sig från 

den, för att bli den önskvärda demokratiska och självständiga eleven (Bartholdsson, 2007). 

 

Det sociokulturella lärandet blir därför ett lärande påverkat av diskursen om demokrati och 

delaktighet, medan det autonoma och performativa lärandet relaterar till den 

marknadsorienterade diskursen. De här olika formerna av lärande bestämmer hur eleven ska 

vara som den ”goda” och framgångsrika eleven i skolan (Bernstein, 2000).  Andreasson och 

Asplund Carlsson (2009) menar liksom Bernstein att skolans sociala fostrans mål (social 

ordningsdiskurs) är betydelsefulla och blir ett verktyg för att nå kunskapsmålen (kunskap och 

kompetensdiskurs). I normaliserande får eleven en underordnad position i förhållande till 

lärarens makt i undervisningen. Det blir därför väsentligt för eleven att förstå systemet, 

språket och koderna i skolan, samt att kunna läsa lärarens avsikter för att kunna lyckas i 

skolan ( Bartholdsson, 2007). Vi menar att den synliga och osynliga pedagogiken kan ge 

eleverna olika förutsättningar att vara framgångsrika i skolan, vilket kan bero på elevernas 

olika möjligheter att förstå det system som Bartholdsson belyser. Möjligheterna att förstå det 

här systemet, menar vi, kan till stor del bero på det som eleverna har med sig i ”ryggsäcken” 

från hemmet.  Om eleven kan orientera sig i det språk som används i skolan och i den kultur 

som finns där, är det lättare att lyckas och vara framgångsrik i skolan. Det här kan leda till att 

de elever som inte har med sig ”de gynnsamma” förutsättningarna, att kunna orientera sig i 

skolans språk och kultur, får svårighet och inte samma fördelar att vara framgångsrika.   

 

LPP:erna visar en starkt klassificerat och inramat lärande, som är detaljstyrt av lärarna, vilket 

leder till en synlig pedagogik (Bernstein, 2000). Den här styrningen gör att undervisningen 

blir begränsad, eftersom lärarna inte kan styra undervisningen utifrån aktuella frågor, 

elevernas önskningar och behov. Lärarna blir också styrda av att följa LPP:n och se till att 
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eleverna når målen. Den synliga pedagogiken blir tydlig för eleverna, då den är konkret och 

innehåller tydliga anvisningar från lärarna, om vad som förväntas av eleverna.  Fördelen med 

den synliga pedagogiken är att eleverna lättare kan orientera sig, vilket skapar en trygghet för 

eleverna (Bernstein, 2000). När eleverna lätt kan orientera sig, inte ställs inför olika val och 

eget ansvarstagande i sitt lärande, kan det leda till att eleverna känner en större trygghet 

(Vallberg Roth & Månsson, 2006).  

 

Om eleverna i stället möter en pedagogik som är svagt klassificerad och inramad, blir 

pedagogiken osynlig. Eleverna har i den osynliga pedagogiken ett större inflytande och 

medbestämmande över lärandet (Bernstein, 2000). Undervisningen blir friare och öppnare för 

att ta in det som är aktuellt för eleverna. Undervisningen blir meningsfull eftersom lärandet 

kommer i ett sammanhang och inte fragmentiseras.  Den osynliga pedagogiken blir diffusare, 

sammanvävd och mer komplex för eleverna att förstå, vilket leder till att eleverna får svårare 

att orientera sig och veta vad som förväntas av dem. Elevernas inflytande och egenansvar över 

sitt eget lärande ökar och kan skapa en otrygghet hos eleverna (Vallberg Roth & Månsson, 

2006).  

 

Det här menar vi leder till ett dilemma för lärare och elever, eftersom det finns för och 

nackdelar med båda formerna av pedagogik. Frågan är hur kan man som lärare skriva en LPP, 

så att den både ger eleverna inflytande och är tydlig? Kan lärarna i så fall skriva en LPP, som 

är starkt klassificerad, men svagt inramad? I så fall skulle det här betyda att eleverna skulle 

behöva vara med och utforma LPP:ns innehåll, för att känna att LPP:n är ett dokument som de 

äger och har nytta av. Tillsammans måste lärarna och eleverna tolka strävansmålen, 

konkretisera dem, planera undervisningen och bedömningen, så de blir tydliga.  Det här tror 

vi kan leda till att eleverna både känner sig trygga och har inflytande. 

 

Metoddiskussion och fortsatt forskning 
 

Vårt val av metod anser vi var lämplig i förhållande till syfte och frågeställningar, men vi kan 

se svårigheter med den.  En svårighet har varit att vi i tolkningen och analysen av vårt 

empiriska material, ständigt fått påminna oss om att inte tyda in sådant som inte står i texten. 

Det har också varit svårare att göra en textanalys utifrån LPP:er med flera olika ämne, då 

innehållet skiljer sig markant åt. 

 

Vi tycker att det också hade varit intressant att analysera ett större antal LPP:er, då helst i ett 

och samma ämne och årskurs, för att kunna relatera de kunskaper och lärande vi sett till 

enskilda ämnen.  Det hade också varit lärorikt att i samband med textanalysen komplettera 

med att intervjua lärare och elever om LPP:ns innehåll och dess funktion.  Att göra 

observationer i klassrummet utifrån den beskrivna undervisningen och bedömningen i 

LPP:erna, hade varit ytterligare ett sätt ge studien en djupare dimension. 

 

Vi tror att det finns mycket att forska om inom det här området, då LPP:er är ett relativt nytt 

dokument i skolan, som ännu inte slått igenom med full kraft. Att intervjua och observera 

lärare och elever i praktiken, utifrån det som skrivs fram i LPP:erna, torde bli en viktig 

forskningsfråga. Att forska vidare i hur den demokratiska och självreglerande eleven, både 

kan få inflytande och trygghet i sin kunskapsutveckling, menar vi är av stor betydelse för 

framtidens skola. 
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Bilagor 

Lokal pedagogisk planering  

 

Svenska- Skriva 
 

Mål att sträva mot i svenska 

 

- Utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 

samarbete med andra, 

 

- Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd, 

 

- Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 

strukturer i språket, samt sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika 

sammanhang. 

 

Konkretiserade mål till eleven 
 

Ni ska bli säkrare på att skriva fantasifulla och målande berättelser. 

 

Ni ska utveckla er förmåga att ta emot respons för att förbättra och utveckla texten. 

 

Ni ska bli säkrare på att skriva berättelser som har en röd tråd, dvs. tydlig inledning, mitt och 

slut. 

 

Ni ska bli säkrare på att skriva och använda skiljetecken på rätt sätt. 

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att 

 

- använda målande person- och miljöbeskrivningar 

 

- ta emot respons och bearbeta och förbättra din egen text 

 

- skrivs sammanhängande berättelser 

 

- använda skiljetecken på rätt sätt 

 

Undervisning 

 

- Hur man använder sin fantasi för att skriva mer målande berättelser med hjälp av 

person- och miljöbeskrivningar. 

 

- Hur man kan ge respons på andras texter. 

 

- Hur man kan förbättra/bearbeta sin text utifrån respons och egna reflektioner. 

 

- Hur man skriver en berättande text med inledning, mittparti och slut, samt hur man 

skapar en berättelse med en röd tråd. 

 

- Hur man använder skiljetecken. 



 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Högskolan Väst, Annika Karlsson och Anna Wilhelmsson, som med 

anledning av att vi ska skriva vår C-uppsats vänder oss till er.  Under hösten kommer vi att 

genomföra en textanalys av lokala pedagogiska planeringar skrivna inom Vänersborgs 

kommuns skolor och vi undrar därför om vi kan ta del av era lpp:er skrivna för årskurs 3. I 

textanalysen kommer det inte framgå vilken lärare eller skola som har skrivit lpp:erna och vi 

kommer inte heller jämföra skolor. Det vi är intresserade av är att se hur lpp:er utformas och 

vilken kunskap som lyfts fram. 

 

Vi är medvetna att ni just nu är i ett utveckling arbete när det gäller lpp:er, så både nya och 

äldre lpp:er från åk 3 är intressanta för vårt arbete.  Kan ni bidra med era lpp:er är vi mycket 

tacksamma. Skicka dem antingen via e-post, brev eller så kan vi komma och hämta dem på 

skolan. 

 

Med vänliga hälsningar Annika Karlsson och Anna Wilhelmsson 

 

annika.karlsson.3@student.hv.se 

 

anna.wilhelmsson@student.hv.se 
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