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Abstract 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sveriges Lärarförbund arbetade med införandet av en 

ny läroplan, Lgr 80. De frågor som jag har valt att inrikta mig på är Hur Sveriges Lärarför-

bund arbetade med Lgr 80 och vilka förändringar som Sveriges Lärarförbund ville göra i Lgr 

80.  

 

Sveriges Lärarförbund var med under hela arbetet med att ta fram den nya läroplanen genom 

att både arbeta med läroplanen inom förbundet och att vara med i de arbetsgrupper som skol-

överstyrelsen tillsatt. Källor som jag främst har använt mig av till undersökningen är Sveriges 

Lärarförbunds remissyttrande, Läroplansförslaget och sammanträdesprotokoll från Sveriges 

Lärarförbund. 

 

Nyheter som Lgr 80 innebar var bland annat en revidering av betygssystemet, decentraliserad 

skola och ett nytt tillvalssystem. Sveriges Lärarförbund kunde påverka arbetet med läroplanen 

både genom sin medverkan i arbetsgrupperna samt genom sitt remissyttrande. 

 

 
 
Nyckelord: Sveriges Lärarförbund, Lgr 80, SIA-utredningen, Läroplansarbete 
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Inledning 
”Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och 

den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.”1

Syfte och frågeställningar 

 Så inleds skollagen 4 kap 

§ 1. För att kunna uppfylla detta har skolan att rätta sig efter både skollag och läroplan. Läro-

planen är det mål- och styrdokument som skolans verksamhet ska följa. Den bestäms av re-

geringen och styr mål, riktlinjer, kursplaner och timplaner. 

 

Läroplanerna i den uppfattning vi har nu startade med Lgr 62 och har därefter med jämna 

mellanrum reviderats och förnyats. Att det har skett revideringar och förnyelser av läroplaner 

har att göra med att skolan måste följa med i samhällets utveckling. För att ge något exempel 

på detta så var medbestämmandelagen och den ökande andelen av kvinnor på arbetsmarkna-

den faktorer som gjorde att Lgr 69 inte räckte till utan en ny läroplan behövdes, vilket kom att 

bli Lgr 80. Nu är inte det enbart dessa faktorer som avgjorde att en ny läroplan behövdes utan 

bland annat var det även problem med arbetsmiljön i skolan. 

 

Lgr 80 var den första läroplanen som medförde en decentralisering av skolan. Med Lgr 80 

bestämdes det centralt om mål och riktlinjer. Därefter skulle arbetsplaner göras upp lokalt för 

att nå upp till de centralt styrda målen. Det var inte bara läroplanen som decentraliserades. 

Även arbetet med att utveckla och ta fram läroplanen var mer öppen och decentraliserat än 

tidigare. Det tidigare arbetet med läroplanerna hade inte bedrivits lika öppet och demokratiskt 

som Lgr 80 gjordes. Vid arbetet med Lgr 80 fick bland annat de olika fackliga lärarorganen 

vara delaktiga i en större utsträckning än tidigare. 

 

Mitt övergripande syfte med uppsatsen är att undersöka vilket inflytande fackliga organisatio-

ner med deras expertkunskaper har vid genomförandet av en samhällsreform. 

Då detta är ett väldigt stort område så har jag valt att avgränsa syftet till att undersöka infly-

tandet vid en specifik reform och en specifik facklig organisation, nämligen Lgr 80 och Sve-

riges Lärarförbund 

För att kunna uppnå syftet med uppsatsen har jag valt att utgå från följande frågeställningar: 

• Vilka förändringar ville Sveriges Lärarförbund göra i Lgr 80? 

• Hur arbetade Sveriges Lärarförbund med Lgr 80? 

                                                 
1 Skollagen 4 kap. § 1, Grundskolan 
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Avgränsning 
I denna uppsats har jag valt att begränsa mig till att undersöka Sveriges lärarförbund (SL). Det 

fanns två andra fackliga lärarförbund, Lärarnas riksförbund och Svenska facklärarförbundet, 

men då Sveriges Lärarförbund var det största så har jag valt att inrikta mig på deras arbete 

med Lgr 80.  Beslutet om att arbeta fram en ny arbetsplan var något som skedde under en lång 

tid och inte något som bestämdes utan anledning utan det var ett antal utredningar som gjorde 

att skolöverstyrelsen och regeringen insåg att det krävdes en ny läroplan. Eftersom mitt arbete 

avser att behandla SL och deras arbete med själva läroplanen och dess förslag, har jag valt att 

enbart ta med två, Utredningen om skolans inre arbete (SIA-utredningen) och Betygsutred-

ningen (BU) som enligt mig var de viktigaste för beslutet att införa en ny läroplan. Dock är 

det själva arbetet med läroplanen som jag valt att inrikta mig på och kommer därför endast ge 

en förklaring vad dessa två utredningar handlade om. 

 

Material 
Min huvudsakliga källa för att kunna få svar på mina frågor har varit det remissyttrande som 

Sveriges Lärarförbund lämnade till förslaget om en ny läroplan. Denna har getts ut i tryck och 

denna finns på ett stort antal bibliotek i Sverige. Det är i denna som Sveriges Lärarförbunds 

förbundsstyrelse har sammanställt de förslag och kommentarer som de olika lokala avdel-

ningarna gav till läroplansförslaget. En annan källa som jag har använt mig av har varit för-

bundsstyrelseprotokoll från Sveriges Lärarförbund. Dessa hittade jag på Tam-arkivet i Stock-

holm där Sveriges Lärarförbunds protokoll finns. Här har jag även hittat en jubileumsbok som 

förbundet har gett ut. För att kunna förstå och förklara SL:s remissyttrande har jag använt mig 

av läroplansförslaget, Förslag till förändring av grundskolans läroplan. Det är skolöverstyrel-

sen som gav ut denna bok till de som är involverade i skolarbetet. Denna fann jag på bibliote-

ket på högskolan i Dalarna. SL gav ut en tidning som hette Lärartidningen/ Svensk skoltid-

ning, som jag har använt mig av för att se vad SL fann vara det väsentliga i den nya läropla-

nen, Lgr 80. Jag har även använt mig av denna tidnings ledarsidor för att se vad medlemmar-

na i SL hade för åsikter om läroplanen. Läroplan för grundskolan - allmän del är den bok jag 

har använt för att kunna se vilken påverkan SL hade på den nya läroplanen. 

Tidigare forskning 
Det finns ett antal tidigare forskningar gjorda om skolans historia. Det har bedrivits forskning 

om hur skolan har utvecklats från uppkomsten av skolor i Sverige till nutid, hur olika läropla-

ner har tillkommit och hur skolan följt samhällets förändringar. 
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När det gäller skolans historia så har Gunnar Rickardsson skrivit en bok som heter Svensk 

utbildningshistoria. Denna bok har Rickardsson skrivit i syfte att skildra den svenska skolans 

utveckling ända från medeltiden till dagens mångskiftande skolsystem med uppdelningar i ett 

antal olika skolor som förskola, grundskola, gymnasium och universitet. Rickardsson menar 

att skolan måste ses som en integrerad del i samhället med dess politiska, ekonomiska och 

sociala verklighet.2 Skolans funktion har skiftat beroende på hur samhället har sett ut och 

Rickardsson anser att skolan kan ses som antingen en funktion av olika samhällsfunktioner 

eller så kan skolan betraktas som ett instrument med vilket de politiska makthavarna försöker 

förändra samhället i något avseende. Frågorna han utgår ifrån i sin skildring av skolans histo-

ria är hur skolan fungerat och varför den har fått sin utformning och på vilket sätt skolan för-

ändrat samhället eller skapat förutsättningar för förändringar. De stora förändringar som sker 

inom skolan på 1900-talet, menar Rickardsson, har att göra med den genomgripande föränd-

ringen av hela samhället skapade ständigt nya utbildningsbehov och utbildningsmöjligheter.3

Åke Isling har skrivit en bok som heter Grundskola för allmänmänsklig kompetens - Aktuell 

skoldebatt och historisk tillbakablick. Han har en dialektisk grundsyn på skolan där skolan 

och samhället påverkar varandra genom växelverkan. De ideologiska och materialistiska vill-

kor samhället erbjuder påverkar skolans utformning och samtidigt påverkar skolans utform-

ning och sätt att fungera samhällets utveckling och kvalitet. Isling tar i denna bok upp målet 

med att skolan ska vara en demokratisk skola. För att skolan ska vara demokratisk anser Isling 

att det finns fyra krav som måste uppfyllas. Dessa krav är; god utbildning för alla, demokra-

tiska principer ska gälla vad det gäller organisation och arbete, demokratins värderingar ska 

förmedlas och skolan ska själv vara en demokratisk kraft.

 

 

4

                                                 
2 Richardsson G, (1999), sid 7 
3 Richardsson G, (1999), sid 11 ff 
4 Isling Å, (1984), sid 5 ff  

 För att finna svaret på hur målet 

med demokratisk skola uppfylls så anser Isling att man måste studera skolans roll i samhället 

och traditionens roll inom skolan. Isling menar att gapet mellan verkligheten och målet med 

en demokratisk skola är stort men att det minskar. Anledningen till att målet med en demokra-

tisk skola inte är uppfyllt anser Isling vara bland annat traditionen i skolan och de kompro-

misser som görs i läroplaner. Som exempel på kompromisser tar Isling upp frågan om bety-

gens vara eller inte vara där inför Lgr 80 riksdagspartierna kompromissade om betygen så att 

istället för betyg redan från lågstadiet blev det nu färre betygstillfällen. Tanken var att betygen 
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skulle få ett nytt utseende med en 3-gradig skala istället för 5-gradig men så blev inte fallet.5 

När det gäller det skolans tradition så anser Isling att traditionen är en bidragande orsak till 

den tröghet som gör att en demokratisk skola inte har uppnåtts. Ett exempel på detta är, enligt 

Isling, skolans sortering av eleverna efter social bakgrund. Isling menar att barnen från me-

delklass och däröver gynnas medan barn från arbetarklassen missgynnas genom det sätt sko-

lan till innehåll och metoder fungerar.6 Det han kommer fram till i sin bok är att även om det 

finns konflikter och motsättningar som orsaker till hinder och problem för skolan så är det 

paradoxalt nog de samma som inger hopp om framtiden då dessa samtidigt är drivkrafter till 

skolans utveckling.7

När det gäller Lgr 80 så har Ulf P. Lundgren, Gunilla Svingby och Erik Wallin skrivit Från 

Lgr 69 till Lgr 80. Dessa författare tillhörde forskningsgruppen för läroplansteori och kultur-

reproduktion och syftet med forskningen var att göra en dokumentation över hur läroplansar-

bete går till och hur slutsatser om åtgärder dras. Det är arbetet med förslaget om en ny läro-

plan, Lgr 80, och tillkomsten av det underlag som regeringen och riksdagen arbetar utifrån när 

de beslutar om den nya läroplanen, samt hur folk i de olika arbetsgrupperna har uppfattat sitt 

arbete som studien handlar om. De har följt arbetet med arbetet med den nya läroplanen där 

olika aktiviteter har behandlats inom olika beslutsorgan.

 

 

8 Arbetet med Lgr 80 skiljde sig åt 

från tidigare läroplansarbeten genom att många fler personer och grupper var involverade. 

Arbetet med Lgr 80 har bedrivits med en byråkratisk organisationsstruktur vilket innebär att 

arbetet delades upp i olika sektorer som där har fått vara delaktiga i processen med Lgr 80. I 

studien har författarna både varit med vid konferenser och intervjuat personer som varit delak-

tiga i arbetet. De har även beskrivit vad de olika grupperna hade för uppgifter samt vilken 

plats i beslutsthierarkin med arbetet de olika grupperna hade.9

                                                 
5 Isling Å, (1984), sid 208 ff 
6 Isling Å, (1984), sid 30 
7 Isling Å, (1984), sid 6 
8 Lundgren Ulf P, Svingby G, Wallin E, (1981) sid 9 
9 Lundgren Ulf P, Svingby G, Wallin E, (1981) sid 74 ff 

 Författarna kom fram till att det 

fanns väsentliga skillnader i hur stor del de olika grupperna tilläts ta i arbetet. Olika värde-

ringar och intressen problematiserade arbetet med läroplanen vilket gjorde att arbetet med 

läroplanen inte blev så opartisk som det gavs intryck av.  Arbetsgrupperna fick direktiv av 

regering och riksdag som även angav riktning och gränser för arbetet. Det fanns även viktiga 
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intresseorganisationer, politiska grupper och allmänheten, som kom med kommentarer och 

påtryckningar.10

Sixten Marklund som har varit skolråd i skolöverstyrelsen och är professor vid Stockholm 

Universitet, har skrivit boken Läroplaner Arbetsplaner – Utblickar och kommentarer inför 

Lgr 80. Marklunds främsta syfte med undersökningen är att ge en mer djupgående förklaring 

till den nya läroplanens innehåll för de som vill få en större insikt i läroplanen.

 

 

11 Han tar i sin 

bok upp hur en läroplan blir till, vad en läroplan är, arbetet som föregick Lgr 80, arbetet med 

Lgr 80, vilka skillnader och nyheter det finns jämfört med tidigare läroplaner. En fråga som 

Marklund ställde sig är hur decentraliseringen av skolan som Lgr 80 innebar gjorde skolan 

mer enhetlig eller om den lokala styrningen skulle göra skolan orättvis beroende på vilken 

skola barnen gick i.12 Boken är skriven redan 1980 vilket gör, som han själv också påpekar, 

att det inte går att ge ett svar på den frågan då läroplanen ännu inte börjat gälla. Vidare påpe-

kar Marklund även att kommentarsdelen som tillhör Lgr 80 var ännu inte färdigarbetad när 

han skrev sin bok. Att kommentarsdelen inte var skriven när Marklund utkom med sin bok 

anser han inte gör att boken uppnår syftet med en djupgående förklaring av Lgr 80. Kommen-

tarsdelen var inte av bindande art och dessutom skulle den fortlöpande förnyas vilket gör att 

Marklund anser därför att det inte påverkar hans syfte med boken.13

De svenska riksdagspartierna och beslutet om ny läroplan för grundskolan Lgr 80 är en upp-

sats som Helena Odsvall skrev vid Stockholms universitet 1983. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka riksdagspartiernas agerande och ställningstagande i samband med beslutet om ny 

läroplan för grundskolan Lgr 80. Frågeställningarna hon ställt sig är huruvida det gick att pra-

ta om två politiska block i samband med en konkret utbildningspolitisk händelse och om upp-

delningen i utbildningspolitiken inte var i de två politiska blocken, socialistiska och borgerli-

ga, så mellan vilka partier fanns det då någon skiljelinje.

 

 

14 Hon har valt att titta närmare på 3 

viktiga frågor som var inte de enda men de största frågorna i den nya läroplanen.15 Det var 

differentieringsfrågan som handlade om, när och på vilket sätt som eleverna skulle delas 

upp.16

                                                 
10 Lundgren Ulf P, Svingby G, Wallin E, (1981) sid 160 ff 
11 Marklund S, (1980), Förord 
12 Marklund S, (1980), sid 92 
13 Marklund S, (1980), Förord 
14 Odsvall, H (1983) sid 1 
15 Odsvall, H (1983) sid 2 
16 Odsvall, H (1983) sid 6 

 Betygsfrågan är nästa fråga som behandlas i denna uppsats och rör betygens vara eller 
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icke vara. En del av betygsfrågan rörde just huruvida betyg skulle ges eller inte. En annan del 

rörde betygens utseende om betygen skulle finnas kvar.17 Den tredje frågan som uppsatsen 

berör är kunskapsfrågan. Under 70-talet uppstod en debatt om skolans pedagogik och meto-

dik. Kritiken mot denna var att när skolan öppnades för alla innebar det katastrofala följder 

för kunskapsinhämtandet genom att mindre krav ställdes på eleven och därför ville man ställa 

högre krav på grundläggande kunskaper och färdigheter.18 Det Odsvall kommer fram till är att 

det inte bedrivits någon blockpolitik i beslutet om den nya läroplanen för grundskolan. När 

det gäller hennes andra frågeställning, om det fanns någon skiljelinje mellan de olika partier-

na, så menar Odsvall att det fanns en tydlig skiljelinje mellan socialdemokraterna och mode-

raterna. Däremot så har de andra partierna i riksdagen varit mer svårdefinierbara i vart de stod 

i frågan om Lgr 80.19

Bakgrund 

 

Sveriges Lärarförbund 
Sveriges Lärarförbund (SL) bildades 1963 då Sveriges Folkskolelärareförbund och Sveriges 

Folkskolelärarinneförbund gick samman och bildade SL. 1967 utökades SL med ännu ett för-

bund, Sveriges Småskolelärarförbund och fick sin slutgiltiga utformning. De var då det största 

lärarförbundet i Sverige med som mest drygt 70000 medlemmar uppdelat på cirka 200 lokala 

avdelningar. Sveriges lärarförbund fanns mellan 1963 och 1990 då SL gick samman med 

Svenska Facklärarförbundet och skapade Lärarförbundet.20 SL var uppbyggt med en lokalav-

delningsstruktur. Det innebar att det fackliga arbetet fördes närmare de enskilda medlemmar-

na och istället för att ha stora avdelningar som bas blev lokalavdelningarna grunden för SL.21

SL:s verksamhetsområde var framför allt inom grundskolan men var även verksam inom de 

flesta övriga utbildningsområden. Bland medlemmarna fanns det både lärare, skolledare och 

lärarkandidater. Under SL:s tid genomfördes det stora förändringar inom skolan. Grundsko-

lans läroplaner utvecklades kontinuerligt, lärarutbildningen reformerades och gymnasieskolan 

utvecklades. SL var under denna tid det största fackliga lärarorganisationen och de arbetade 

både med att förbättra lärarnas löner och anställningsvillkor men även för att utveckla det 

svenska skolväsendet. Deras mål var en grundskola för alla och ansåg därför det viktigt att 

 

                                                 
17Odsvall, H (1983) sid 17  
18 Odsvall, H (1983) sid 19 
19 Odsvall, H (1983) sid 28 
20 Johansson K, Fredriksson U (red), (1993), sid 5 
21 Johansson K, Fredriksson U (red), (1993), sid 35 
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arbeta för reformer inom både skola och lärarutbildning.22 Sveriges lärarförbund hade även en 

egen tidning som de gav ut, Lärartidningen/ Svensk skoltidning.23

Skolhistoria 1900-1970 

 

 

För att få en bättre insikt hur skolan har utvecklats under tiden mellan 1900 och 1970 kommer 

här en kort översikt av skolans utveckling. Mycket av detta har handlat om enhetsskolan och 

hur skolan gick från ett parallellskolesystem till ett enhetsskolesystem. Att jag har gjort valet 

av att inte ge en bakgrundsbeskrivning längre än till 1970 är för att arbetet som ledde fram till 

Lgr 80 påbörjades redan 1970. 

 

Tiden mellan 1900 och 1970 ledde fram till stora positiva förändringar. Dessa förändringar 

innebar att alla barn mellan 7-16 fick en likvärdig utbildning, privatskolorna avvecklades till 

stor del, införandet av ett enhetligt skolsystem gjorde att den mesta delen av utbildningen i 

Sverige skedde i kommunal och statlig regi, skolan sekulariserades och demokratiserades. 

Dessa ovanstående förändringar är några av de stora förändringar som skolväsendet genom-

gick under tiden mellan 1900 och 1970. 

 

Under 1900-talet sekulariserades skolan både organisatoriskt och ämnesvis. Det skedde i ett 

antal steg från 1905 fram till 1958. Organisatoriskt skedde detta genom att en överstyrelse av 

läroverken tillsattes 1905 och en folkskoleöverstyrelse 1912. Dessa kom sedan att slås sam-

man till att bli skolöverstyrelsen från och med 1920. Skolärenden flyttades över från den 

kyrkliga kommunen till den borgerliga och domkapitlen avvecklades som mellaninstanser och 

ersattes av länsskolenämnderna vilket skedde 1958. Ämnesvis så skedde en förändring av 

kristendomsundervisningen. Ämnet bytte namn till religionskunskap och fick samma ställning 

som övriga orienteringsämnen där kunskapsinhämtningen skulle ske sakligt och objektivt. 

Med detta genomförande så slogs skolans neutralitet vad det gäller religion fast.24

Skolans demokratisering innebar bland annat att det enhetliga skolsystemet infördes. Det blev 

alla barns skyldighet och rättighet att gå i grundskolan. En annan demokratisk faktor som in-

fördes var eleverna fick större inflytande på sin skolgång. Från att tidigare haft ett parallellt 

skolsystem med både folkskola och läroverk kom skolan under 1900-talet att utvecklas mot 

 

 

                                                 
22 Johansson K, Fredriksson U (red), (1993), sid 5 
23 Johansson K, Fredriksson U (red), (1993), sid 25 
24 Richardsson G, (1999), sid 88 



11 
 

ett enhetligt skolsystem. Arbetet hade visserligen påbörjats redan under 1800-talet men utan 

resultat, men i och med 1927 års skolreform var förändringen mot ett enhetligt skolsystem i 

gång. Denna reform betydde att folkskolan blev en bottenskola och där realskolan inom läro-

verket blev en fortsättning på utbildningen efter folkskolan. Det kom dock att dröja ända till 

1950 innan riksdagen tog ett beslut som möjliggjorde, inte genomförde, en enhetlig skola med 

nioårig skolplikt. Dock var beslutet oklart formulerat. I beslutet stod det att åtgärder skulle 

vidtagas, vid tillfälle som senare skulle fastställas att den enhetliga nioåriga skolan skulle in-

föras. Grundskolan med den nioåriga skolplikten kom inte att införas förrän i 1962 års skolbe-

slut (Lgr 62) och fick formen med tre olika stadier, låg-, mellan- och högstadiet.25 I denna 

läroplan fick eleverna i årskurs 9 möjlighet att göra ett linjeval. Det innebar att eleverna själva 

fick välja inriktning på sitt sista skolår. Detta medförde ett stort problem då de flesta eleverna 

valde de teoretiska linjerna framför de praktiska vilket gjorde att vissa linjer inte kunde orga-

niseras. Då linjedelningen inte fungerade så ansågs det att en revidering av läroplanen vara 

nödvändig. En ny läroplan utarbetades, Lgr 69, där linjedelningen avskaffades och ersattes 

med ett nytt tillvalssystem i årskurserna 7-9. Denna läroplan började gälla 1970.26

SIA-utredningen 

 

 

Arbetet med att reformera skolan avstannade dock inte med införandet av Lgr 69. De reformer 

som genomförts under 60-talet gällde till största delen organisation och läroplan. Frågor rö-

rande arbetsformer, metodik och problemen som barn med särskilda svårigheter hade i skolan 

hade i stort sett inte uppmärksammats. Många lärare upplevde situationen som problematisk 

och kände en stark oro för den bristande disciplinen i skolan. Lärarnas fackliga organisatio-

ner, Sveriges Lärarförbund (SL), Lärarnas riksförbund (Lr) och Svenska facklärarförbundet 

(Sklf), gjorde framställningar till regering och riksdag om att åtgärder mot problemen med 

skolans inre arbete måste genomföras. 1970 beslutade riksdagen att en utredning skulle 

genomföras och samma år startade SIA-utredningen som rörde skolans inre arbete. 

 

Då det var lärarna och deras fackliga organisationer som framställde krav på en utredning, 

förordnades företrädare från de två största fackliga organen, SL och Lr, som särskilda experter 

för att etablera en nära kontakt med skolans personal.27

                                                 
25 Richardsson G, (1999), sid 73-74 
26 Richardsson G, (1999), sid 75-76 
27 Richardsson G, (1999), sid 119 

 Några av de problem som SIA-

utredningen utredde var följande: 
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• Skolans resursanvändning. Det centrala problemet i skolans ekonomiska och personel-

la resursanvändning var att utnyttjandet var centralt styrt. Detta trots att skolans förut-

sättningar var olika betingade i olika delar av landet. Skolan såg inte likadan ut i en 

glesbygdskommun som i en storstadsregion. Att göra en automatisk uppdelning i en-

lighet med gällande bestämmelser kunde exempelvis leda till att en klass med 10 ele-

ver till två grupper som kunde vara fallet i en glesbygdskommun var inte att utnyttja 

skolans resurser på bästa sätt.28

 

 

• Tanken om att särskilda åtgärder måste vidtas för att alla skulle få ut något värdefullt 

av sin obligatoriska skolgång. I skolans direktiv stod det att skolan i sin undervisning 

bör vara anpassad till olika begåvningstyper utan att ge avkall på kravet om gemensam 

kunskaps- och referensram. När det gäller elever med särskilda svårigheter hade spe-

cialundervisningen eskalerat. Från att drygt 2,6 % av eleverna1960 hade specialunder-

visning, hade i början av 1970-talet hela 40 % av eleverna någon form av specialun-

dervisning. Tidigare hade specialundervisningen mer fungerat som en allmän förstärk-

ningsresurs. Men SIA-utredningen menade att en friare och mer probleminriktad re-

sursanvändning skulle göra specialundervisningen mer flexibel med specialpedago-

giska insatser på bred front och därmed mer effektiv.29

 

 

• Införandet av en gemensam och samlad skoldag. Problemet med tillsynen av barn i 

samband med skolverksamheten hade blivit större då fler och fler kvinnor yrkesarbe-

tade. Genom att införa en fast skoldag skulle skolan ta ansvaret för hela skoldagen och 

då även håltimmar och raster. Vidare skulle även barnen som hade behov av tillsyn ef-

ter skolan ha tillgång till fria aktiviteter som skulle anordnas genom skolans eller an-

nan myndighets omsorg.30

 

 

• Ett nytt statsbidragssystem. Detta innebar att statens bidrag till kommunerna blev mer 

öppna för kommunerna att själva bestämma över medlens användningsområde. Tidi-

gare hade statsbidraget varit bestämt i förväg av staten vad pengarna skulle användas 

till. Enligt det nya statsbidragssystemet skulle 75 % av statsbidraget utgöra grundga-

                                                 
28 Richardsson G, (1999), sid 120 
29 Richardsson G, (1999), sid 120 
30 Richardsson G, (1999), sid 122 
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rantin för undervisningen i skolan. De övriga 25 % av statsbidraget som var scha-

blonmässigt uträknat efter elevantalet, fick kommunerna själva bestämma över fördel-

ningen till olika insatser.31

 

 

Efter ett fyraårigt utredningsarbete föreslog SIA-utredningen i ett närmare 1000-sidigt långt 

betänkande över en rad åtgärder. Grundtankarna i åtgärderna var: en friare och mer problem-

inriktad resursanvändning, en bättre anpassning av skolans verksamhet till lokala behov och 

förutsättningar, vidgade möjligheter till frivilliga aktiviteter efter skolan, ett vidgat ansvar för 

eleverna under skoldagen och en stark betoning av vikten att träna de centrala basfärdigheter-

na.32

1976 beslöt riksdagen om SIA-utredningen där i stort sett alla förslag som de kommit fram till 

antogs. Detta ledde till en decentralisering av skolans beslutsfattande och större frihet att 

lokalt anpassa skolans verksamhet efter skilda behov och förutsättningar. Vidare kom även 

SIA-utredningen att leda till starten på arbetet med en ny läroplan, Lgr 80.

 

 

33

Betygsutredningen 

 

 

Betygsutredningen, BU, var en annan utredning som satte sina spår i Lgr 80. Betygen blev 

under 1960-talet en omdebatterad fråga. Debatten handlade både om betygens utformning 

som om betygens vara eller inte vara. Enligt Lgr 62 skulle betyg ges på våren från årskurs 2 

och varje höst och vårtermin från årskurs 6. Betygssystemet var uppdelat på en 5-gradig skala 

och var ett så kallat grupprelaterat betygssystem. Det innebar att man utgick från de faktiska 

prestationerna för hela klassen. Rent teoretiskt skulle fördelningen följa en generell riktlinje 

för alla elever i hela landet.  I Lgr 69 blev det en förändring av betygssystemet. Nu gavs betyg 

i årskurserna 3, 6 och 7 på vårterminen och i årskurs 8 och 9 gavs det även på höstterminen. 

Betygssystemet var fortfarande grupprelaterat. Många tyckte att det grupprelaterade betygssy-

stemet var orättvist och ville ha ett absolut betygssystem där elevens faktiska kunskaper mät-

tes och inte var beroende av någon annan än eleven själv. Vissa ville att betygen skulle tas 

bort och istället ersättas av ett 3-skaligt omdöme som skulle ligga till grund för fortsatta studi-

er. De som ville detta var bland annat socialdemokraterna och elevorganisationerna. 34

                                                 
31 Marklund S, (1980), sid 5 
32 Richardsson G, (1999), sid 122 
33 Richardsson G, (1999), sid 123 
34 Odsvall, H (1983) sid 14 

 SL:s 

ställning till betyg i grundskolan var splittrad. Av SL:s drygt 200 lokalavdelningar var det ett 
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70-tal som ville ha en betygsfri grundskola. De övriga lokalavdelningarna ville ha kvar bety-

gen. När SL väl lämnade in sitt remissvar till betygsutredningen BU73 (se nedan) så föresprå-

kade de en betygsfri skola. Detta skulle enligt SL leda till att möjligheterna till att uppfylla 

gällande läroplans mål och riktlinjer skulle ökas. Dessutom ansåg SL att alla elever skulle 

komma in på sina förstahandsval.35

Regeringen tillsatte en utredning 1973 som kom att kallas BU 73. I denna utredning kom man 

fram till att betyg måste finnas kvar och en betygsfri skola var orealistisk. Betygen skulle en-

ligt BU 73 inte vara grupprelaterade utan skulle istället vara individrelaterade. Kritiken mot 

det negativa som betygen medförde gjorde så att betyg nu skulle ges i vid färre tillfällen än 

tidigare. Nu kom betyg ges endast i årskurs 8 och årskurs 9 för att minska betygens betydelse. 

Vidare skulle fortfarande betygsskalan vara 5-gradig med 3 som medelbetyg. Det nya betygs-

systemet kom att gälla när Lgr 80 infördes.

 

 

36

Arbetet med Lgr 80 

 

 

Att införa en ny läroplan är en stor process. För att kunna förstå hur Sveriges Lärarförbund 

arbetade med Lgr 80 inom sitt eget förbund krävs det även att få en inblick i hur arbetet gick 

till med att ta fram den nya läroplanen som skulle ersätta den förra läroplanen. 

 

Både Lgr 62 och Lgr 69 hade kommit till genom att regeringen gett skolöverstyrelsen i upp-

drag att utarbeta ett förslag till läroplan. När skolöverstyrelsen sedan gjort detta fastställdes 

detta av regeringen i form av en läroplanskungörelse som innehöll mål, riktlinjer, timplaner 

och huvudmoment. Detta tillsammans med anvisningar och kommentarer från skolöverstyrel-

sen sammanställdes sedan till en läroplan av skolöverstyrelsen som sedan kom att gälla som 

läroplan.37 När det gäller påverkan från lärarna så fanns det vid Lgr 62 med utvalda lärare i 

särskilda ämnesgrupper som var involverade i arbetet med läroplanen. Detsamma gäller Lgr 

69 dock var lärarna delaktiga i större utsträckning då de fanns med i både ämnesgrupper och 

studieplansgrupper, medans lärarförbunden var representerade i olika referensgrupper.38

                                                 
35 Johansson K, Fredriksson U (red), (1993) sid 199 ff 
36 Isling, Å, (1984), sid 211 
37 Marklund S, (1980), sid 46 
38 Lundgren Ulf P, Svingby G, Wallin E, (1981) sid 75 
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Även om frågan om en revidering av den gällande läroplanen, Lgr 69, fanns sedan tidigare så 

var det med SIA-utredningen som frågan om en ny läroplan aktualiserades. Några av de punk-

ter som regeringen ville att skolöverstyrelsen skulle titta på var: 

 

• ”Arbetssätt och arbetsformer 

• Huvudmoment i läroplanen 

• Resursfördelning och utvärdering 

• Elevmedverkan i skolans verksamhet”39

 

 

 

Läroplansarbetet inför Lgr 80 skiljer sig från arbetet med de tidigare läroplanerna. Mycket fler 

personer var knutna till själva arbetet med Lgr 80 och dessutom har arbetet bedrivits med 

större öppenhet än tidigare. En orsak till detta är bestämmelserna i MBL (medbestämmande-

lagen) från 1977 där myndigheternas information och förhandlingsskyldigheter reglerades.40 I 

medbestämmandelagen regleras förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Två saker 

som medbestämmandelagen reglerar är bland annat förhandlingsrätten och rätten till informa-

tion. Förhandlingsrätten innebär att arbetsgivare har skyldighet att förhandla med arbetstagar-

organisationer om viktiga förändringar i verksamheten. Rätten till information innebär att 

arbetsgivaren har en skyldighet att informera arbetstagarorganisationen om verksamheten.41

• Intressentgruppen där representanter för samtliga lärarförbund, skolledare, elever, för-

äldrar, kommuner och arbetsmarknadens parter fanns med. 

 

 

Arbetet med Lgr 80 var uppdelat på olika grupper (se figur 1 nedan).  Den huvudsakliga 

gruppen var Lgr-gruppen. Denna var uppdelad i tre olika grupper (referensgrupperna): 

 

• Parlamentarikergruppen där samtliga riksdagspartier var representerade. 

• Samrådsgruppen som innehöll samtliga lärarförbunds och skolledarförbundets ordfö-

rande. 

Förutom Lgr-gruppen som var den största gruppen fanns det två andra grupper som var invol-

verade i arbetet, ämnesgruppen och beredningsgruppen.42

                                                 
39 Lundgren Ulf P, Svingby G, Wallin E, (1981) sid 78 
40 Marklund S, (1980), sid 47 
41 http://sv.wikipedia.org/wiki/Medbest%C3%A4mmandelagen 
42 Lundgren Ulf P, Svingby G, Wallin E, (1981) sid 74 
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Medverkande grupper vid läroplansarbetet under 1970-talet 

 
Figur 143

 

 

Arbetet gick till på så vis att ämnesgrupperna, där utvalda lärare fanns med, gjorde bered-

ningsarbetet. Detta presenterades sedan för de olika referensgrupperna som sedan tog ställ-

ning till varje ärende. Referensgrupperna arbetade var för sig och tog ställning till varje ären-

de separat från varandra. I slutfasen av läroplansarbetet tillkom beredningsgrupperna. Dessa 

grupper var särskilda arbetsgrupper som bildades som hjälp till referensgrupperna och bestod 

av personer utanför skolöverstyrelsen. Beredningsgrupperna hade till uppgift att arbeta med 

alternativkurser, friare resursanvändning och kursplaner.44

Under hela arbetet med den nya läroplanen gav skolöverstyrelsen ut sju nummer av tidningen 

läroplansdebatt där skolöverstyrelsen uppmanade intresserade att framföra sina synpunkter. 

Läroplansdebatt gavs ut till samtliga lärare i landet och under tiden arbetet med läroplanen 

pågick, inkom det 900 brev med synpunkter på de förslag som presenterades i tidningen.

 

 

45

När arbetet med läroplansarbetet var klart skickade skolöverstyrelsen sitt förslag på remiss till 

ett stort antal myndigheter. Regeringen gjorde sedan en omfattande bearbetning av förslaget 

innan beslutet om den nya läroplanen togs.

 

 

46

                                                 
43 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan, (1978) sid 9 
44 Lundgren Ulf P, Svingby G, Wallin E, (1981) sid 75-76 
45 Lundgren Ulf P, Svingby G, Wallin E, (1981) sid 76 
46 Marklund S, (1980), sid 49-50 
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Lgr 80 
För att kunna följa med i SL:s diskussion och arbete vad det gäller Lgr 80 följer nedan en 

sammanfattning av vad som var nytt i den nya läroplanen. Dock är det inte så att SL diskute-

rar alla dessa förändringar eller enbart nyheter i Lgr 80 utan de diskuterar en hel del andra 

delar av läroplanen som jag kommer visa i min undersökning. 

Dessutom innebär det inte att bara för att det är en ny läroplan så handlar det inte om ett helt 

nytt styrdokument för skolan utan det handlar om att revidera den för tiden gällande läropla-

nen Lgr 69. 

 

Mycket av nyheterna i Lgr 80 är att i denna läroplanen har man valt att göra en starkare beto-

ning eller förändring av tidigare gällande områden. Exempelvis när det gäller demokrati, elev-

inflytande, inhämtande av grundläggande kunskaper och färdigheter, fostran och arbetssätt.47

• Kursplanerna i Orienteringsämnena (OÄ) sammanförs till två block, Naturorienteran-

de (NO) och samhällsorienterade (SO) ämnen. Inom vart av dessa block anges mål 

och huvudmoment gemensamt för de ämnen som ingår i de olika blocken. Till denna 

förändring hör även betygen i de olika blocken. I läroplanspropositionen föreslogs att 

betyg skulle delas ut blockvis. Detta mötte dock stark kritik från framförallt eleverna 

som ville ha betyg i varje enskilt ämne vilket det slutligen också blev.

 

 

Det som är helt nytt i Lgr 80 jämfört med tidigare läroplaner är följande: 

 

48

• Decentraliseringen av skolan. Med Lgr 80 skulle varje rektorsområde nu utarbeta en 

lokal arbetsplan som ger uttryck för den enskilda skolans mål och ambitioner. Det 

fanns dock vissa riktlinjer som varje skola var tvungen att följa, exempelvis att kunna 

läsa, skriva, räkna, utnyttja ett bibliotek och att organisera och redovisa ett grupparbe-

te.

 

49

• Betygen fick också ett nytt utseende. Tidigare sattes betyg i årskurs 3, 6 och 7 på vår-

terminen och i årskurs 8 och 9 gav man betyg både på höstterminen och på vårtermi-

nen. Nu skulle betygen sättas enbart sättas i årskurs 8 och 9. Betygen skulle ges på en 

5-gradig skala med medelbetyget 3.

 

50

                                                 
47 Isling, Åke, (1984), sid 225 
48 Isling, Åke, (1984), sid 226 
49 Isling, Åke, (1984), sid 226 
50 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338 

 



18 
 

• För elever med svårigheter i skolan innebar Lgr 80 delvis nya åtgärder som låg helt i 

linje med SIA-utredningen. Bland annat fanns det med anvisningar om så kallad an-

passad skolgång.51

• Konflikthantering nämns i Lgr 80 för första gången i en läroplan i Sverige. I Lgr 80 

står det att diskussioner om konflikter och konfliktlösningar skall utgöra ett naturligt 

inslag i många sammanhang i undervisningen. Detta ska inte gälla enbart när skolan 

tar upp frågor om krig och fred utan det är något som ska tas upp i alla ämnen, i klass-

råd och i andra sammanhang där man diskuterar relationer mellan människor och de 

regelsystem som människor skapar.

 

52

• En ny utformning av läroplanen. I de tidigare läroplanerna, Lgr 62 och Lgr 69 var lä-

roplansboken utformad i en volym. I denna togs det upp dels vad regeringen fastställt 

vad det gäller mål, riktlinjer, timplaner och huvudmoment dels de anvisningar och 

kommentarer som skulle fungera som hjälpmedel för att uppnå målen. Problemet med 

detta var att skillnaden mellan vad som var fastställt av regeringen och vad som var 

anvisningar var svår att urskilja. Med Lgr 80 kom en ny utformning av läroplansbo-

ken. I stället för en del så blev det nu två separata delar. En allmän del där mål, riktlin-

jer, timplaner och kursplaner beskrevs och en andra del som bestod av kommentars-

material som successivt skulle förnyas och aktualiseras.

 

53

 

 

                                                 
51 Isling, Åke, (1984), sid 225 
52 Lgr 80 allmän del, (1980) sid 33 
53 Marklund Sixten, (1980) sid 51 
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Undersökning 
Under resultatdelen kommer först en presentation över hur arbetet gick till fram till remissva-

ret. Därefter följer en presentation över remissvaret tillsammans med läroplansförslaget där 

SL inte är överens med skolöverstyrelsen. Efter detta kommer en beskrivning om det fortsatta 

arbetet inom SL för att visa på hur SL arbetade med Lgr 80 efter remissvaret fram till proposi-

tionen som ledde fram till Lgr 80. 

 

Inför remissyttrandet 
Sveriges Lärarförbund var precis som övriga fackliga lärarorgan delaktiga i arbetet med SIA-

utredningen, som Lgr 80 till stora delar bygger på, och var därför väl förberedda inför arbetet 

med den nya läroplanen. SL var representerade i de olika arbetsgrupperna som tillsatts för att 

skapa den nya läroplanen. Dessutom så bedrevs läroplansarbetet med en stor öppenhet som 

gjorde att SL hela tiden hade möjlighet att framföra sina synpunkter på läroplanens utform-

ning men de hade dock inte tagit ställning till själva förslaget.54 När väl arbetet med Lgr 80 

nått så långt att det nya läroplansförslaget var klart skickade skolöverstyrelsen ut sitt förslag, 

Förslag till förändring av grundskolans läroplan, till SL och övriga fackliga lärarorgan. Till 

SL utgick det 4 exemplar till varje lokalavdelning inom SL samt 600 exemplar till SL: s kans-

li föra att kunna delas ut efter behov i de 204 lokalavdelningarna. Vid denna tidpunkt hade det 

inte framkommit någon slutgiltig tid för när remissvaret skulle vara skolöverstyrelsen tillhan-

da. SL tillsammans med övriga fackliga lärarorgan hade dock fått reda på att tidpunkten för 

remissvarets inlämnande skulle vara den första december 1978. Då läroplansförslaget inte 

kom ut till förbundet förrän i slutet av maj innebar det att remisstiden endast skulle vara drygt 

sex månader vilket SL ansåg vara för kort tid att inkomma med något remissvar. SL ansökte 

därför om en förlängd remisstid fram till den första april 1979 samt att lärarna skulle få en 

extra studiedag under höstterminen för att lärarna skulle kunna diskutera läroplansförslaget.55 

Ansökan om förlängd remisstid gick inte igenom däremot godtogs ansökan om en extra stu-

diedag under höstterminen.56

                                                 
54 Lärartidningen/Svensk skoltidning 14/78, (1978), sid 6 
55 Sveriges Lärarförbund sammanträdesprotokoll 5 19780524–25 § 12 
56 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), sid 5 
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Under hösten när arbetet är i fullgång med läroplansförslaget tar SL upp delar av läroplansför-

slaget till diskussion. Framför allt handlar det om kapitlet som tar upp skolans och hemmets 

roll i samhället. Vad det gäller detta förslag ansåg SL att skolöverstyrelsen måste starta en 

bred fortbildning för både skolpersonal och föräldrar. SL ansåg också att skolöverstyrelsen 

borde sprida informationen om föräldrarnas och andra organisationer i samhällets roll i 

massmedia. Förutom spridningen av information i massmedia ansåg SL att skolöverstyrelsen 

även borde ge ut en informationsbok, innan Lgr 80 träder i kraft, som enkelt redogör för hur 

samarbetet mellan hem, skola och samhälle skulle se ut.57 Detta var något som skolöverstyrel-

sen tog till sig. Innan Lgr 80 trädde i kraft gav skolöverstyrelsen ut en informationsbok, Sko-

lan : information för elever och föräldrar om grundskolans läroplan, denna 46-sidiga bok 

kom ut 1981.58

I november hade SL fått in förslag till remissyttrande från 200 av de 204 lokalavdelningar 

som ingick i SL. I det stora hela ställde sig medlemmarna positiva till de av skolöverstyrelsen 

framlagda förslagen till förändringar. När nu förslagen till remissyttrande hade inkommit till 

förbundet bestämde sig SL för att sammanställa det slutgiltiga remissvaret som sedan skulle 

skickas till skolöverstyrelsen.

 

 

59

Remissyttrandet 

 

 

Utgångspunkter för förbundets yttrande 
I remissyttrandets första kapitel tar gav SL en allmän beskrivning över deras synpunkter på 

skolöverstyrelsens nya läroplansförslag. Anledningen till att skolöverstyrelsen ville införa en 

läroplan tyckte SL berodde på att skolöverstyrelsen först och främst ville öka förutsättningar-

na för att bättre uppfylla skolans mål, att bättre anpassa skolans arbetssätt till förändringarna i 

samhället och att förbättra arbetsmiljön för alla som verkar i skolan. Målet med skolöversty-

relsens nya läroplan är därför något som SL stödde. När det gäller själva förverkligandet av 

den nya läroplanen så ansåg SL att det skulle krävas stödjande och kompletterande insatser 

för de som arbetade i skolan. Förbundet ansåg det även vara av högsta vikt att nya resurser 

                                                 
57 Sveriges Lärarförbunds pedagogiska nämnds protokoll 78-09-28 § 3 
58 http://libris.kb.se/bib/519504, Denna bok har jag ej fått tag på men jag anser titeln på boken avslöjar bokens 
innehåll. Internetsidan som jag lämnat som referens är var jag hittade titeln. 
59 Sveriges Lärarförbund sammanträdesprotokoll 11 19781101–02 

http://libris.kb.se/bib/519504�
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tilldelades skolan för att den nya läroplanen skulle kunna förverkligas. De nya resurserna som 

SL ansågs behövdes var skulle vara till främst fortbildning, lokaler och utrustning.60

Skolans resurser 

 

 

Att genomföra den nya läroplanen krävde nya resurser ansåg SL. Den totala kostnaden för 

utbildning utgjorde 1978 cirka 7 % av Sveriges BNP vilket är en ganska stor andel. Några av 

SL:s synpunkter i remissyttrandet till det nya läroplansförslaget gällde just resurserna i sko-

lan. SL ansåg exempelvis att resursinsatsen i skolan inte borde vara beroende av tillfälliga 

svängningar i den ekonomiska konjunkturen. En annan synpunkt gällande resurserna var att 

det skulle krävas, enligt förbundets uträkningar, betydande resurstillskott både när det gällde 

genomförandet av det nya läroplansförslaget och för framtida ökande driftkostnader. I direktiv 

och förarbeten till läroplansförslaget hade det uttalats att införandet av en ny läroplan inte 

nödvändigtvis skulle kräva nya resursinsatser, vilket således inte SL höll med om. Vidare såg 

SL att det fanns en stor risk att en överskattning av läroplansförslagets rationaliseringsvinster 

på grund av iver att införa en angelägen reform. En konsekvensanalys för kostnaderna hade 

redan blivit gjord i samband med arbetet med läroplansförslaget och där kommit fram till att 

det skulle krävas nya resurstillskott. Därför ansåg SL att stat och kommun måste ta sitt ansvar 

och ta det ekonomiska ansvaret för den nya läroplanen om den ledde till nya kostnader.61

Hem - skola – samhälle 

 

 

I läroplansförslagets kapitel om samarbetet mellan hem, skola och samhälle anser skolöver-

styrelsen att skolan tillsammans med hemmen ska ha ansvaret för barnens utveckling.62 Till 

detta ställde sig SL helt bakom. SL menade att det var vanligt att båda föräldrarna var yrkes-

arbetande vilket gjorde att de inte orkade uppfylla barnens behov efter jobbet. SL ställde sig 

som sagt helt bakom detta och påpekade att både läroplansförslaget och SIA-utredningen i sin 

helhet går ut på detta.63

I samma kapitel i läroplansförslaget tog skolöverstyrelsen även upp att föräldrarna skulle ak-

tivt medverka i elevens skolgång genom bland annat enskilt samtal tillsammans med lärare 

 

 

                                                 
60 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 1 
61 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 2 
62 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan, (1978) kap 3 
63 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 3 
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och elev.64 Även detta ställde sig SL bakom. Dock, som jag skrivit ovan, ville SL att skol-

överstyrelsen skulle ge ut en informationsbok till föräldrarna så att de blev mer insatt i föränd-

ringarna som Lgr 80 skulle medföra.65

Skolöverstyrelsen tog även i detta kapitel upp samarbetet mellan skolan och olika samhällsor-

gan som till exempel psykiska barna- och ungdomsvården (PBU)

 

 

66. I läroplansförslaget skrev 

skolöverstyrelsen att olika samhällsorgan som skulle samarbeta med skolan skulle beredas 

möjlighet att medverka när skolarbetet planläggs.67 Detta var det enda i kapitlet om skola, 

hem och samhälle som SL inte kunde acceptera. De ansåg att det vardagliga skolarbetet i för-

sta hand berörde lärare och elever och därför borde det också vara skolledning, lärare och 

elever som självständigt planerade, genomförde och utvärderade själva undervisningen.68

Kursplaner 

 

 

Remissyttrandets fjärde kapitel handlade om kursplanerna. En av de punkter som behandlades 

i detta kapitel i remissyttrandet var förslaget om gemensamma huvudmoment. Skolöverstyrel-

sen föreslog i läroplansförslaget att de stadiebundna huvudmomenten skulle ersättas med ett 

för de tre stadierna gemensamt huvudmoment.69 Anledningen till att skolöverstyrelsen ville 

ha gemensamma huvudmoment för de tre stadierna var framför allt för att ge bättre förutsätt-

ningar för en lokal stadieövergripande planering av undervisningen efter elevernas skiftande 

behov och intressen. Skolöverstyrelsen menade att en för hård låsning till de stadiebundna 

huvudmomenten hade många gånger medfört svårigheter vid stadieövergångarna. Det ledde 

till avbrott eller onödiga omtagningar i uppbyggandet av kunskaper och färdigheter. Med hu-

vudmoment som skulle vara gemensamma för de tre stadierna skulle en planering som skulle 

ge elever med speciella behov och intressen bättre arbetsmöjligheter.70

Till stora delar ställde sig SL positivt till förslaget om gemensamma huvudmoment, men val-

de ändå att avvisa förslaget i sitt remissyttrande. Motivet till avvisningen var att de nödvändi-

 

 

                                                 
64 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan, (1978) kap 3 
65 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 3 
66 PBU heter i dag Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) 
67 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan, (1978) kap 3 
68 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 3 
69 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 4 
70 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan, (1978) kap 4 
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ga förutsättningarna för tillfället inte fanns. Det största problemet som SL såg var att skolorna 

inte var planerade för att underlätta samordningen över stadiegränserna. Lågstadiets skolor 

var i regel placerade närmare bostadsområdena och var mer utspridda medan mellanstadiet 

och framför allt högstadiet hade stora upptagningsområden. Ett annat problem, enligt SL, var 

att skolans uppdelning i tre stadier var själva grunden för den lärarutbildning som lärarna er-

hållit.71

När det gällde förslag till förändringarna i enskilda ämnen hade SL inte mycket att lämna någ-

ra synpunkter på.  Det fanns ett ämne som SL var mindre överens med skolöverstyrelsen om 

än i andra ämnen, nämligen slöjd. Enligt skolöverstyrelsens förslag skulle slöjd vara obligato-

riskt för elever på högstadiet. SL föreslog istället i sitt remissyttrande att slöjd skulle vara ob-

ligatoriskt i hela grundskolan.

 

 

72

Arbetssätt 

 

 

Kapitlet om arbetssätt i remissyttrandet anser SL vara det centrala i läroplansförslaget. De 

utförliga riktlinjerna för en genomgripande förändring av arbetet i skolan är enligt SL ett vik-

tigt bidrag till skolans utveckling.73

Skolöverstyrelsen vill med den nya läroplanen göra förändringar på arbetssättet i skolan. De 

förändringar som skolöverstyrelsen ville göra i arbetssättet genomsyrades av: ett undersökan-

de och experimentellt arbete, verklighetsförankring, probleminriktning, färdighetsutveckling, 

individualisering och samarbete, medinflytande och medansvar. Detta var inga direkta nyheter 

utan istället handlade det om ett förtydligande av det enligt Lgr 69 gällande arbetssättet.

 

 

74

Skolöverstyrelsens förslag till förändringar mottogs av SL som mycket väsentligt och det 

fanns inte många synpunkter från SL på avsnittet om arbetssätt i läroplansförslaget. En av 

synpunkterna som SL hade rörde ett undersökande och experimentellt arbete. I läroplansför-

slaget togs det upp att eleven behöver bland annat undersöka, genom experiment, observatio-

ner, intervjuer och rollspel. SL ansåg att detta var helt rätt sätt att bedriva undervisning på och 

 

 

                                                 
71 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 4 
72 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 4 
73 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 5 
74 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan, (1978) kap 5 
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helt i linje med skolöverstyrelsens mål med att bättre anpassa skolans arbetssätt till föränd-

ringarna i samhället. Det SL däremot hade synpunkt på var att denna sortens undervisning 

krävde resurser. Därför ville SL att det i läroplanens skulle understrykas vikten av att vid den 

lokala planeringen skulle sådana resurskrav klarläggas och tillgodoses när förändringen i ar-

betssätt skulle börja gälla.75

En annan synpunkt som SL hade, var på förslaget om individualisering och samarbete. När 

det gällde klassammansättning gav skolöverstyrelsen förslag på att den skulle vara allsidig. 

Anledningen var att eleverna ansågs behöva vänja sig vid att arbeta med många olika männi-

skor som har olika värderingar och livsstilar. Med förslaget om heterogena grupper ville skol-

överstyrelsen utnyttja de fördelar en heterogen grupp medför. Elever som ansågs vara längre 

komna i sin utveckling än sina kamrater kunde ha nytta av att bistå sina kamrater och det 

samma gällde tvärtom. De som inte var så långt komna i sin utveckling kunde stimuleras att 

klara uppgifter som de i en homogen grupp skulle ha svårigheter med.

 

 

76 Både den allsidiga 

klassammansättningen och den heterogena gruppindelningen ansåg SL vara positivt och an-

slöt sig till skolöverstyrelsens förslag. Däremot så avvisade SL skolöverstyrelsens förslag om 

nivågruppering. Skolöverstyrelsen ansåg att nivågruppering av eleverna skulle vara utveck-

lande för alla parter, men detta avvisade SL. De ansåg att istället skulle en individualisering 

av utbildningen ge alla lika möjligheter till utveckling.77

Skolans stödjande arbete 

 

 

När det gällde helhetssynen på elevernas utveckling som enligt läroplansförslaget borde präg-

la skolverksamheten, liksom målet att ta hand om samhällets alla barn på ett för dem rätt an-

passat sätt var något som SL anslöt sig till. Vidare ställde sig SL positivt till förslaget om att 

de handikappade elevernas skolsituation skulle avvika så lite som möjligt. Däremot så ansåg 

SL att läroplansförslagets åtgärder för elever med särskilda behov borde vidareutvecklas och 

elevvårdsarbetet måste beskrivas utförligare. Dessutom ville SL att de specialpedagogiska 

resurser som borde finnas inom arbetsenheten skulle konkretiseras.78

                                                 
75 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 5 
76 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan, (1978) kap 5 
77 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 5 
78 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 6 
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Skola - Arbetsliv 
Skolöverstyrelsens föreslog en utökning av grundskolans arbetslivsorientering både vad det 

gäller praktik och teori. Arbetslivsorienteringen skulle enligt läroplansförslaget ge eleverna 

kunskaper om lagar och avtal, om arbetsgivares och arbetstagares skyldigheter och rättigheter. 

Eleverna skulle vidare skaffa sig kunskaper dels om verksamhetsområden arbetsmiljöer, ar-

betsuppgifter och olika yrken, dels om arbetets betydelse för människan och samhället. Dess-

utom skulle arbetslivsorienteringen även, precis som skolans övriga verksamhet, motverka 

sådana begränsningar i studie- och yrkesvalet som beror på traditionellt könsrolls- och status-

tänkande eller social och kulturell bakgrund.79

SL ställde sig positiva till läroplansförslaget om skola – arbetsliv. Däremot så ansåg SL att om 

förslaget skulle kunna genomföras krävdes det ökade statliga och kommunala resurser föra att 

det skulle fungera.

 

 

80

Tillval och alternativkurser på högstadiet 

 

 

Differentieringsfrågan har varit en känslig fråga ända sen grundskolans tillkomst. Frågan 

handlar om studievägarna för eleverna i den obligatoriska skolan. Detta var ett svårt avväg-

ningsproblem rent utbildningspolitiskt. Alla elever skulle få en gemensam och likvärdig ut-

bildning samtidigt som eleverna skulle få en möjlighet att välja en mer profilerad utbildning 

med antingen yrkesförberedande eller studieförberedande inslag. I Lgr 62 blev årskurs 9 upp-

delad i olika linjer. Detta visade sig bli alltför splittrat och i Lgr 69 minskades utrymmet för 

tillvalet, tillvalsalternativen minskades till fem ämnen, tillvalsämnena gavs formellt lika behö-

righetsvärde för tillträde till gymnasiestudier och linjedelningen i årskurs 9 slopades.81

I läroplansförslaget inför Lgr 80 ville skolöverstyrelsen minska ner tillvalsutrymmet till 9 

veckotimmar mot gällande 11 veckotimmar. Samtidigt ville skolöverstyrelsen minska ner 

tillvalsämnena till B-språk (tyska och franska), hemspråk och kommunikation. B-språken 

ansågs väsentliga att behålla då kraven på en mer internationellt inriktad utbildning växte i 

samband med samhällets utveckling. Hemspråk ansågs vara viktigt för invandrare och fanns 

därför med som tillvalsämne. Det mest centrala i läroplansförslaget om tillvalsämnen var, 

enligt skolöverstyrelsen, det fjärde alternativet, kommunikation. I detta ämne var det mening-

 

 

                                                 
79 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan, (1978) kap 7 
80 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 7 
81 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan, (1978) kap 8 
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en att olika behov av språkutveckling (svenska) som eleverna hade skulle tillgodoses. Arbetet 

i kommunikation skulle främja elevernas sociala och språkliga utveckling och meningen var 

att eleverna skulle vänja sig vid att aktivt använda språket i olika sociala sammanhang.82

Förslaget om nytt tillvalssystem godtogs av SL vad det gäller minskningen av antalet timmar 

från 11 till 9 veckotimmar. Däremot motsatte sig SL förslaget om tillvalsämnena. SL ansåg att 

begränsningen av tillvalsämnena till stor del enbart gav valmöjlighet mellan B-språk och 

kommunikation då hemspråk endast berörde en liten del av eleverna. Därför ville SL att ett 

nytt förslag med fler tillvalsämnen som tillgodosåg många olika elevintressen utarbetades.

 

 

83

Alternativkurserna hade införts med Lgr 62 i franska, tyska, engelska och matematik. Detta 

innebar en uppdelning i olika svårighetsgrupper, allmän och särskild, och frågan om alterna-

tivkurserna skulle behållas eller avskaffas hade förts ut till debatt till de berörda inom skolan 

genom tidningen läroplansdebatt. Opinionen bland de berörda var kraftigt för att behålla al-

ternativkurserna. Med det nya läroplansförslaget ville skolöverstyrelsen avskaffa dem. Detta 

eftersom det i läroplansförslaget förespråkades att de enskilda eleverna alltid skulle ha en un-

dervisning anpassad efter deras egna förutsättningar. En annan orsak till att skolöverstyrelsen 

ville avskaffa dem var att de ansåg att alternativkurserna var slöseri med resurstilldelningen 

och dessutom var valen av alternativkurser socialt betingade vilket gick tvärt emot läroplans-

förslagets anspråk på en jämlik skola.

 

 

84

Förslaget om avskaffandet av alternativkurserna godtogs till hälften av SL. De ansåg att alter-

nativkurserna i tyska och franska kunde avskaffas om resurserna stannade i skolan. Däremot 

så avslog SL förslaget om avskaffandet av alternativkurserna i engelska och matematik. SL 

ansåg att ett avskaffande av dessa inte kunde ske innan en relativt omfattande försöksverk-

samhet hade ägt rum.

 

 

85

Timplaner 

 

 

Skolöverstyrelsen ville i sitt läroplansförslag ändra på lektionslängden från 40 minuter till 60 

minuter. Som motiv lämnade skolöverstyrelsen skolans utveckling. Skolutvecklingen hade 

                                                 
82 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan, (1978) kap 8 
83 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 8 
84 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan, (1978) kap 8 
85 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 8 
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successivt gått mot en mer varierad undervisning med omväxlande lärarledda genomgångar, 

enskilt elevarbete och grupparbete. Med denna utveckling räckte inte arbetspass på endast 40 

minuter till, utan längre arbetspass krävdes. Med de kortare arbetspassen som gällde fick ele-

verna ofta byta ämne och arbetsuppgifter under dagen vilket skolöverstyrelsen ansåg vara 

dåligt för eleverna.86

Förlaget om att införa lektioner på 60 minuter istället för 40 minuter avvisades av SL. De an-

såg att skolöverstyrelsens motiv inte var tillräckliga skäl för att införa längre arbetspass. En 

annan orsak till att SL avvisade förslaget var lärarnas arbetsavtal. Lärarnas undervisnings-

skyldighet byggde på systemet med 40 minuters lektioner och därför ansåg SL att frågan om 

längden på lektionerna var en fråga om arbetstidsavtal och inte en fråga för läroplanen.

 

 

87

Efter remissyttrandet 

 

 

När allt arbete med läroplansförslaget var avklarat lade regeringen fram sin läroplansproposi-

tion till riksdagen. Inom SL möttes läropropositionen av ett positivt bemötande.88 Även bland 

medlemmarna i SL fick läroplanspropositionen ett positivt bemötande. I Lärartidningen/ 

Svensk skoltidning möttes propositionen av positiva omdömen på ledarsidorna. De ansåg att 

läroplanen var väl balanserad mellan kravet på gedigna kunskaper och andra omsorger om 

eleverna.89 Den nya läroplanen ansågs också ge eleverna större möjlighet att delta i undervis-

ningsplaneringen och öppna upp för lärarna att kunna använda sig av olika pedagogiska un-

dervisningsmetoder.90 När beslut hade tagits i riksdagen om den nya läroplanen skulle ett om-

fattande uppföljningsarbete inledas. SL var av den uppfattningen att det var av stor angelä-

genhet att SL noggrant bevakade detta uppföljningsarbete.91 Därför tillsatte SL en arbetsgrupp 

bestående av 10 personer som hade till uppgift att följa uppföljningsarbetet med Lgr 80.92

SL:s påverkan på Lgr 80 

 

 

I sitt remissyttrande gav Sveriges Lärarförbund sina åsikter och synpunkter på läroplansför-

slaget. Vilken påverkan SL hade på Lgr 80 går bara att kontrollera genom att se hur den nya 

                                                 
86 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan, (1978) kap 9 
87 SL om den nya läroplanen – Sveriges lärarförbunds remissyttrande över förslaget till förändring av grundsko-
lans läroplan, (1979), kap 9 
88 Sveriges Lärarförbund sammanträdesprotokoll 19790329§ 4 
89 Lärartidningen/ Svensk skoltidning 27/1979 sid 6 
90 Lärartidningen/ Svensk skoltidning 12/1979 sid 6 
91 Sveriges Lärarförbund sammanträdesprotokoll 19790619-20 §6 
92 Sveriges Lärarförbund sammanträdesprotokoll 19791017-18 § 23 
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läroplanen såg ut jämfört med SL: s remissyttrande. Därför följer nedan en genomgång på 

läroplanen för att se vilken påverkan SL hade. Ovan har de stora förändringarna som Lgr 80 

medförde presenterats därför kommer följande enbart vara inriktat på att se hur Lgr 80 ser ut 

jämfört med SL: s remissyttrande. 

 

När väl Lgr 80 var godkänd och beslut tagits i riksdagen bestämdes det att läroplanen skulle 

börja gälla i sin helhet från och med läsåret 1982/83.93 Arbetet hade som ovan nämnts bedri-

vits enligt MBL och med ett nytt och öppet arbete jämfört med tidigare läroplansarbeten. Vid 

en genomläsning av Lgr 80 går det att se vilka förändringar som skedde sedan skolöverstyrel-

sens läroplansförslag och SL:s remissyttrande kom. Ett av förslagen som skolöverstyrelsen 

lämnade och som SL avvisade var förslaget utomstående men berörda organisationers påver-

kan på utformningen av skoldagen. Detta förslag finns inte med i Lgr 80 utan istället påtalar 

läroplanen att utformningen av skoldagen skulle skötas av skolpersonal och elever utan in-

blandning från utomstående. Däremot förespråkade läroplanen att det skulle finnas goda för-

utsättningar för information och diskussion för utomstående berörda delar av kommunen.94

Utformningen av huvudmomenten ville skolöverstyrelsen förändra till att vara gemensamma 

för hela grundskolan och inte stadiebundna. Detta förslag godtogs inte i den slutgiltiga versio-

nen av Lgr 80. I stället förblev de stadiebundna huvudmomenten intakta vilket var något som 

var helt i linje med SL:s remissyttrande.

 

 

95

Arbetssättet var en fråga som hade diskuterats i läroplansförslaget. Skolöverstyrelsen ville att 

undervisningen skulle bedrivas i heterogena klasser med möjlighet till nivågruppering. I Lgr 

80 har frågan om den heterogena klassammansättningen ändrats till en vag formulering i rikt-

linjerna. Här påtalades det vikten av att eleverna skulle vänja sig vid att lyssna på andras ar-

gument och förslag även om dessa är olika deras egna. Vidare påtalade riktlinjerna att kollek-

tiva arbetsuppgifter för olika elevgrupper är ägnade att bryta främlingskap, motverka mobb-

ning och ge eleverna ökat självförtroende.

 

 

96

Tillvalssystemet var som ovan nämnt en väldigt omdebatterad fråga inom skolan. Skolöver-

styrelsen och SL var inte överens om hur tillvalssystemet skulle se ut och i läroplanen har 

 

 

                                                 
93 Marklund, Sixten, (1980), sid 1 
94 Skolöverstyrelsen, Lgr 80 – Läroplan för grundskolan, allmän del, (1980) sid 21 
95 Skolöverstyrelsen, Lgr 80 – Läroplan för grundskolan, allmän del, (1980) sid 65 
96 Skolöverstyrelsen, Lgr 80 – Läroplan för grundskolan, allmän del, (1980) sid 45 
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skolöverstyrelsens förslag om fyra tillvalsämnen ändrats och decentraliserats. Med den nya 

läroplanen skulle rektorn i kommunerna besluta, tillsammans med personal, föräldrar och ele-

ver vilka tillvalsämne som skulle erbjudas.97 När det gäller skolöverstyrelsens förslag på att 

slopa alternativkurserna i franska, tyska, engelska och matematik, blev läroplanen en kom-

promiss. Alternativkurserna slopades i franska och tyska men bestod i ämnena matematik och 

engelska.98

Betygen var också en het fråga som visserligen inte togs upp i SL:s remissyttrande. SL:s ställ-

ning i betygsfrågan var att skolan skulle vara betygsfri. Anledningen var att en betygsfri skola 

skulle, enligt SL, öka möjligheterna att uppfylla läroplanens mål och riktlinjer.

 

 

99 I Lgr 80 kom 

betyg dock inte att försvinna helt. Däremot så minskades antal betygstillfällen ner till 4 gång-

er, 1 betygstillfälle per termin och läsår i årskurs 8 och 9. Orsaken till att betygen blev kvar är 

att det krävs betyg som urvalsgrund till fortsatta studier.100

                                                 
97 Skolöverstyrelsen, Lgr 80 – Läroplan för grundskolan, allmän del, (1980) sid 34 
98 Marklund, Sixten, (1980), sid 48 
99 Lärartidningen/Svensk skoltidning, 14/1979, sid 8 
100 Skolöverstyrelsen, Lgr 80 – Läroplan för grundskolan, allmän del, (1980) sid 39 
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Sammanfattande diskussion 
Mitt syfte har varit att undersöka hur Sveriges Lärarförbund arbetade med Lgr 80. För att 

kunna uppnå syftet så utgick jag från 3 frågeställningar: vilka förändringar innebar Lgr 80, 

hur Sveriges Lärarförbund arbetade med Lgr 80 och vilken påverkan Sveriges Lärarförbund 

hade på Lgr 80. 

 

Förändringar med Lgr 80 
När det gäller vilka förändringar Lgr 80 innebar så handlar det inte enbart om nyheter i själva 

läroplanen. Redan förarbetet till Lgr 80 var nytt när det gällde sättet att arbeta med att ta fram 

en ny läroplan. Till att börja med så bygger Lgr 80 på SIA-utredningen som tillsattes för att 

problemen med elever med särskilda behov skulle uppmärksammas tillsammans med metodik 

och bristande disciplin. SIA-utredningen kom att leda till förslag med en decentralisering av 

skolan, gemensam och samlad skoldag och ett nytt statsbidragssystem. För att kunna uppfylla 

dessa förändringar ansågs det krävas en ny läroplan. En annan nyhet med läroplansarbetet var 

införandet av medbestämmandelagen. För att kunna uppfylla kraven som medbestämmande 

lagen innebar, var det tvunget att läroplansarbetet drevs med både en större öppenhet och med 

ett större antal deltagare än vid tidigare läroplansarbeten. 

 

Vad det sen gäller den nya läroplanen, ledde den till ett antal nyheter där de stora nyheterna 

var; revidering av betygstillfällen, decentraliserad skola, sammanslagning av orienteringsäm-

nena till ett SO-block och ett NO-block och till en ny utformning på läroplanen som innebar 

en decentralisering av skolan. Några andra förändringar gentemot tidigare läroplaner var till-

valsämnena som varit väldigt omdebatterade. Med Lgr 80 innebar det att tillvalsämnena blev 

en lokal fråga vad det gäller vilka ämnen som skulle räknas som tillvalsämne. Dessutom skul-

le alla dessa ämnen kunna tillgodoräknas vid fortsatta studier. En annan nyhet var att elevde-

mokrati skulle stödjas mer än tidigare. Eleverna skulle vara med och planera undervisningen. 

 

Sveriges Lärarförbunds arbete Lgr 80 
SL:s arbete med Lgr 80 pågick på två fronter. Dels var SL involverade i de olika läroplans-

grupper som arbetade centralt tillsammans med skolöverstyrelsen och andra organisationer för 

att komma fram till ett läroplansförslag, dels så arbetade SL inom sitt eget förbund med lä-
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roplansfrågan. Inom förbundet så arbetade SL på så vis att de skickade ut läroplansförslaget 

till sina lokalavdelningar för att ta ställning till detta och sedan återkomma med synpunkter på 

förslaget. När lokalavdelningarna sedan inkom med sina synpunkter sammanställde huvud-

förbundet SL:s sitt remissyttrande. Detta var något som ledde fram SL:s remissyttrande. Nu 

var inte detta allt som förbundet arbetade med. Själva arbetet med läroplansförslaget centralt 

gick snabbt och ville dessutom, när läroplansförslaget var färdigställt, enbart ge de SL och de 

andra involverade organisationerna en kort tid att inkomma med ett remissyttrande. Anled-

ningen till att de fick så kort tid på sig vågar jag inte svara på men jag är av den åsikten att det 

berodde på att skolöverstyrelsen tillsammans med regering och riksdag ville kunna presentera 

en ny läroplan så snart som möjligt. SL tillsammans med övriga lärarorganisationer ansökte 

om både en extra studiedag för att kunna diskutera läroplansförslaget och längre remisstid. I 

detta fall var SL och övriga delvis lyckade i sina försök. Någon längre remisstid blev det inte 

däremot så gick regeringen och riksdag med på att en extra studiedag skulle tilldelas lärarna 

för att kunna diskutera läroplansförslaget. 

 

Så när det gäller frågan om hur SL arbetade med Lgr 80 anser jag att deras arbete med läro-

planen fungerade bra. De var som sagt både med i förarbetet och dessutom tog SL hänsyn till 

sina medlemmars synpunkter genom sitt remissyttrande. Det var alltså inte bara det centrala 

statliga läroplansarbetet som bedrevs med stor öppenhet utan även SL:s interna arbete bedrevs 

med stor öppenhet. 

 

SL:s påverkan på Lgr 80 
För att kunna svara på frågan om vilken påverkan SL hade på Lgr 80 gjorden jag en jämförel-

se mellan SL:s remissyttrande, läroplansförslaget och den färdiga läroplanen. Vid denna jäm-

förelse så var det en hel del av de synpunkter som SL hade som hade ändrats från läroplans-

förslaget till den färdiga läroplanen. Många av SL:s synpunkter handlade om att de krävde ett 

starkare förtydligande av delar av läroplanen. Det fanns dock vissa delar av läroplanen som 

SL avvisade. Bland annat handlade det om; utformningen av skoldagen, gemensamma hu-

vudmoment som inte var stadiebundna, tillvalssystemet och slopade alternativkurser. Här 

fick, enligt, mig SL ett stort gehör för sina synpunkter. Mycket av de föreslagna förändringar 

som skolöverstyrelsen ville genomföra med sitt läroplansförslag blev också en verklighet. 

Och som ovan nämnts så var SL och skolöverstyrelsen i det stora hela överens om det mesta. 
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Huruvida Sveriges Lärarförbund hade någon påverkan på Lgr 80:s utformning anser jag vara 

helt klart. Till att börja med så var SL representerade i de grupper som skolöverstyrelsen till-

satt för att arbeta fram ett nytt läroplansförslag. Att de skulle vara med i detta arbete ser jag 

som en självklarhet eftersom medlemmarna i SL består av lärare och det är deras arbetsplats 

och arbetssituation som läroplanen berör. Eftersom de var representerade i dessa arbetsgrup-

per kunde de redan på detta stadium utöva påverkan på hur läroplansförslaget skulle se ut. En 

anledning till att läroplansförslaget mötte relativt lite motstånd hos SL:s remissyttrande har 

med stor sannolikhet med detta att göra. Vid en jämförelse mellan läroplansförslaget, remiss-

yttrandet och den färdiga läroplanen, Lgr 80 så anser jag att mycket av de synpunkter som SL 

hade fick de gehör för i den färdiga läroplanen. Att SL fick så stort gehör för sina synpunkter 

är väl egentligen inte så konstigt när de själva satt med i de grupper som arbetade med läro-

planen. Den stora öppenhet som rådde gjorde även sitt till att läroplanen inte fick utstå någon 

större kritik inom SL. I arbetet med läroplansförslaget gav skolöverstyrelsen, som jag ovan 

nämnt, ut tidningen läroplansdebatt, som skickades ut till alla lärarna i landet, där läsarna hela 

tiden kunde följarbetet med läroplanen och dessutom fick de även skicka in sina åsikter och 

synpunkter. Med denna öppenhet så kunde skolöverstyrelsen till stor del ta hänsyn till vad 

både de fackliga lärarorganisationerna samt läroplansdebatts läsare ansåg om läroplansförsla-

get. Nu var det visserligen en del som inte SL och skolöverstyrelsen var överens om vilket 

tydliggörs vid en genomläsning av läroplansförslaget och SL:s remissyttrande. Dock blev det 

så att när väl läroplansförslaget godkändes av riksdagen så hade hänsyn tagits till många av de 

synpunkter som SL hade. Min slutsats vad det gäller SL:s  möjlighet till att påverka på läro-

planens utformning, är att den var stor. Samtidigt går det inte att enbart säga att det var SL 

som kunde påverka. Jag har i uppsatsen valt att enbart undersöka SL och inga av de andra 

lärarorganisationerna. Detta har, inom ramen för undersökningen, inte varit möjligt att under-

söka i vilken utsträckning SL:s remissvar överensstämmer med andra remissinstansers åsikt 

gällande denna fråga. Huruvida de andra lärarorganisationerna hade samma synpunkter på 

läroplansförslaget kan jag inte uttala mig om, men jag tror säkerligen att även de hade syn-

punkter på läroplansförslaget och att skillnaden på dessa förslag tror jag inte var så stora. Det 

finns en annan faktor som inte får räknas bort från införandet med en ny läroplan, nämligen 

samhället själv. Det skedde förändringar i samhället som möjligtvis kan ha påverkat lä-

roplansarbetet. Medbestämmandelagen är ett exempel på en sådan förändring. Den gjorde så 

att arbetsgivare var skyldiga att förhandla med arbetstagarorganisationer om verksamheten. 

Detta har jag inte undersökt då jag har haft begränsat med tid att göra undersökningen.  
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Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur SL arbetade med införandet av Lgr 80. En-

ligt mig så anser jag att SL:s arbete med läroplanen har gjorts på ett föredömligt sätt. En av 

orsakerna till att jag anser deras arbete har varit föredömligt är att de har varit med i den stat-

ligt tillsatta läroplansgruppen, Lgr-gruppen, som arbetade fram läroplansförslaget. Detta gjor-

de att förbundet redan här kunde få både en större insyn och möjlighet till påverkan innan 

förslaget kom till förbundet och de kunde göra sitt remissyttrande. SL:s eget arbete med läro-

planen bedrevs med stor demokrati enligt mig. De skickade ut förslaget till sina lokalavdel-

ningar som sedan inkom med sina synpunkter som därefter sammanställdes till SL:s remiss-

yttrande. När sedan läroplanen godtogs i riksdagen så hade hänsyn tagits till mycket av de 

synpunkter som SL hade. Därför anser jag att SL kunde vara med och påverka den slutgiltiga 

utformningen av Lgr 80 även om detta var något som beslöts i riksdagen av de politiska riks-

dagspartierna. Nu var inte SL den enda fackliga organisationen som fick ge sina synpunkter 

på Lgr 80 utan det fanns även andra. Dessa har jag dock inte undersökt men jag är säker på att 

även dessa hade synpunkter som var liknande SL:s vilket säkerligen påverkade den slutgiltiga 

utformningen av Lgr 80. 

 

 

 



34 
 

Käll- och Litteraturförteckning 

Källor 

Tam-arkiv Stockholm 
Sveriges Lärarförbunds pedagogiska nämnds protokoll, 1978 
Sveriges Lärarförbund sammanträdesprotokoll 1978,1979 
Sveriges Lärarförbunds pedagogiska nämnds protokoll, 1978 
 
Sveriges Lärarförbund, Lärartidningen/Svensk skoltidning nummer 14/1978 och 12, 14, 27 
1979 
 

Litteratur 
 
Isling Åke, (1984), Grundskola för allmänmänsklig kompetens: Aktuell skoldebatt och histo-
risk tillbakablick, Sober Förlags AB, Stockholm 
 
Johansson Karin, Fredriksson Ulf (red), (1993), Sveriges lärarförbund 1967-1990, Lärarför-
laget, Stockholm 
 
Lundgren Ulf P, Svingby Gunilla, Wallin Erik, (1981), Från Lgr 69 till Lgr 80: erfarenheter 
från SÖ:s läroplansarbete, Institutionen för pedagogik, Högskolan för lärarutbildning, Stock-
holm 
 
Marklund Sixten, (1980), Läroplaner, arbetsplaner: Utblickar och kommentarer inför Lgr 80, 
Liber Utbildningsförlaget, Stockholm 
 
Richardsson Gunnar, (1999), Svensk utbildningshistoria, Studentlitteratur, Lund 
 
Skolöverstyrelsen, (1980), Läroplan för Grundskolan, allmän del, Liber Utbildningsförlaget, 
Stockholm 
 
Skolöverstyrelsen, (1978) Förslag till förändring av grundskolans läroplan, Liber Utbild-
ningsförlaget, Stockholm 
 
Sveriges Lärarförbund, (1978), SL om den nya läroplanen: Sveriges lärarförbunds remissytt-
rande över förslaget till förändring av grundskolans läroplan, Stockholm 
 

Opublicerad seminarieuppsats 
 
Odsvall Helena, (1983), De svenska riksdagspartierna och beslutet om ny läroplan för grund-
skolan Lgr 80, Uppsats statskunskap 20 p, Stockholm Universitet 
 

Internet 
 
http://libris.kb.se/bib/519504 2009-01-02 
http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338  2009-01-03 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Medbest%C3%A4mmandelagen 2009-01-02 

http://libris.kb.se/bib/519504�
http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Medbest%C3%A4mmandelagen�

	Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80
	Morgan Persson
	Abstract
	Nyckelord: Sveriges Lärarförbund, Lgr 80, SIA-utredningen, Läroplansarbete
	Syfte och frågeställningar
	Avgränsning
	Material

	Tidigare forskning
	Bakgrund
	Sveriges Lärarförbund
	Skolhistoria 1900-1970
	SIA-utredningen
	Betygsutredningen
	Arbetet med Lgr 80

	Figur 142F
	Lgr 80

	Undersökning
	Inför remissyttrandet
	Remissyttrandet
	Utgångspunkter för förbundets yttrande
	Skolans resurser
	Hem - skola – samhälle
	Kursplaner
	Arbetssätt
	Skolans stödjande arbete
	Skola - Arbetsliv
	Tillval och alternativkurser på högstadiet
	Timplaner
	Efter remissyttrandet
	SL:s påverkan på Lgr 80


	Sammanfattande diskussion
	Förändringar med Lgr 80
	Sveriges Lärarförbunds arbete Lgr 80
	SL:s påverkan på Lgr 80
	Källor
	Tam-arkiv Stockholm


	Sveriges Lärarförbund sammanträdesprotokoll 1978,1979
	Litteratur
	Opublicerad seminarieuppsats

	Internet


