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Sammanfattning 

I samband med att vår senaste läroplan Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet) togs i bruk, skedde en förändring från en regelstyrd till en 

mål- och resultatstyrd skola. I nuvarande läroplan anges mål och väsentliga riktlinjer, medan 

anvisningar om metoder och stoff och om hur undervisningen ska organiseras saknas. Detta 

ställer stora krav på läraren, som både personligen och tillsammans med kollegor och sina 

elever ska kunna tolka och i praktiken genomföra de intentioner som ges utryck för i 

styrdokumenten. 

 

Syftet med denna undersökning var att fördjupa förståelsen av relationen mellan 

styrdokumentens intentioner och praktiken i skolan. För att komma åt den förståelsen gjorde 

vi en kvalitativ undersökning, där vi intervjuade fyra stycken lärare i grundskolans tidigare år 

om hur de uppfattar sitt arbete utifrån Lpo 94. I intervjuerna belystes arbete med planering, 

arbete med lokala arbetsplaner och hur lärarna uppfattar Lpo 94. Vår undersökning visade att 

de fyra lärarna är mer eller mindre medvetna om de intentioner och mål de har att arbeta efter, 

men att de uppfattar sitt arbete utifrån Lpo 94 på relativt olika sätt. Orsakerna till dessa 

olikheter visade sig främst ligga i det tolkningsutrymme som finns i läroplanen. Den enskilde 

lärarens uppfattningar om sitt arbete tycktes ha stor betydelse för hur relationen mellan 

styrdokumentens intentioner och grundskolans praktik kan se ut. Vidare kunde vi också se att 

det finns andra faktorer som påverkar relationen mellan styrdokumentens intentioner och 

grundskolans praktik som inte lärarna själva har någon kontroll över, såsom ekonomi och 

barngruppens storlek.  
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1. Inledning 

I samband med att vår senaste läroplan Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet) togs i bruk, skedde en förändring från en regelstyrd till en 

mål- och resultatstyrd läroplan. Reformen innebar att läroplaner och kursplaner fick en annan 

utformning. I de nya styrdokumenten anges mål och väsentliga riktlinjer, medan anvisningar 

om metoder och stoff och om hur undervisningen ska organiseras saknas. Det är numera 

kommunen som har huvudansvar för den lokala skolans utveckling och personalens 

kompetensutveckling. Hur skolan ska organiseras och arbeta i riktning mot de nationella 

målen ska utformas lokalt och det är i de lokala arbetsplanerna som målen får en innebörd och 

blir utgångspunkt för bedömning av resultaten. I de nationella måldokumenten; läroplanen 

och kursplanen, är målen öppna i den meningen att de ska ges en innebörd och ett konkret 

innehåll i förhållande till det lokala sammanhanget. Eftersom målen inte är entydiga och 

detaljerade utgår de från en tilltro på lärarens professionalitet (Carlgren & Hörnqvist 1999). 

En benämning på en professionell lärare är den ”reflekterande” läraren, som i sitt arbete har 

insikt om och förmågan att reflektera kritiskt över den egna undervisningen i förhållande till 

målen (Alexandersson 2006). Läraren ska också tillsammans med sina elever välja stoff, 

arbetssätt, metod och arbetsformer (Carlgren & Hörnkvist 1999). Förutom detta ska den 

professionella läraren också ha förmågan att samarbeta och föra en dialog med de andra i 

arbetslaget. En dialog som bland annat handlar om att komma överens om gemensamma 

värderingar, tolkningar och arbetssätt som stämmer överens med läroplanens intentioner och 

som ska användas på den lokala skolan (Alexandersson 1999). 

 

När vi varit ute på verksamhetsförlagd utbildning har vi upplevt att relationen mellan 

styrdokument och praktik inte är helt enkel att förstå sig på, och att lärarnas uppfattningar har 

stor betydelse för hur det kan gestalta sig i praktiken. Det finns även faktorer som styr den 

lokala skolans arbete, som läraren oftast inte har så mycket kontroll över, som till exempel 

ekonomi, vilken barngrupp man har, klasstorlek och läromedel. Dessa faktorer har också 

betydelse när läroplanens intentioner ska förverkligas i praktiken (SOU 1992:94). I vår 

undersökning kommer vi att försöka fördjupa vår förståelse av relationen mellan 

styrdokumentens intentioner och grundskolans praktik kan se ut. 
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1.1 Syfte 

Vårt syfte med den här undersökningen är att fördjupa förståelsen av relationen mellan de 

nationella styrdokumentens intentioner och grundskolans praktik. 

 

1.2 Forskningsfråga 

• Hur uppfattar lärare sitt arbete utifrån läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskolan och fritidshemmet (Lpo 94)? 
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2. Bakgrund 

Då vårt syfte med denna undersökning är att fördjupa förståelsen av relationen mellan de 

nationella styrdokumentens intentioner och praktiken i skolan kommer vi att placera in vårt 

problem i ett större sammanhang, där den förändrade styrningen av skolan som genomfördes 

under tidigt 90-tal är central. Ingen läroplan kan förstås utan att ses i det historiska 

sammanhang där den vuxit fram. Alla läroplaner och utbildningssystem påverkas av sin 

historia och att den västerländska kulturens utveckling har inneburit ett formande av en 

uppfattning om vad utbildning är och vad som är viktigt i utbildningen (Lundgren 1989).  

 

Decentraliseringen och övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning innebar en 

avgörande förändring av skolans organisation, vilket också fick konsekvenser för lärarens roll 

och uppgift i skolan.  Från politiskt håll menar man att förutsättningen för att målstyrningen 

ska fungera är en professionell lärarkår; en homogen lärarkår som delar särskilda etiska 

värden och som har en gemensam yrkeskompetens (Falkner 1997, SOU 1992:94, 

Alexandersson 1999). Läraren förväntas omforma de nationella mål, som riksdag och regering 

beslutat om, till lokala undervisningsmål och de förväntas också ansvara för att målen uppnås. 

Vi kommer att i det följande diskutera decentraliseringen, mål- och resultatstyrningen i skolan 

och lärarprofessionalitet, eftersom det har betydelse för hur man kan förstå den relation som 

vi är intresserade av i vår undersökning. Vidare kommer vi att problematisera läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) eftersom det är 

det styrdokument som lärare har att i första hand förhålla sig till i sitt arbete. Dessutom 

kommer vi att fokusera det lokala läroplansarbetet, eftersom lärares arbete med att tolka och 

konkretisera läroplanen har en avgörande betydelse för hur relationen mellan 

styrdokumentens intentioner och praktiken i skolan ser ut (Alexandersson 1999).  

 

2.1 Decentralisering och mål - och resultatstyrning 

Den 1 januari 1991 trädde den så kallade kommunaliseringen av skolan i kraft, vilket innebar 

att kommunen fick ett helhetsansvar för skolans verksamhet (Alexandersson 1999). Några år 

senare fick skolan en ny läroplan (Lpo 94) som innebär att skolan har övergått från att vara 

regelstyrd till att numera vara målstyrd. Läroplanen är inte längre tänkt att detaljstyra skolans 

verksamhet utan den ska ange färdriktningen, ansvarsfördelningen och målen för skolan. Den 

anger varken innehåll eller metoder utan talar endast om vad eleverna ska kunna efter 

avslutad kurs (Falkner 1997). I och med dessa förändringar förflyttades många skolfrågor från 
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den centrala nivån till den lokala, det vill säga att kommunen och de lokala skolorna fick 

många fler skolfrågor på sitt bord. Denna avreglering av skolan föregicks förstås av en 

politisk process på central nivå och vägen mot decentralisering och målstyrning började redan 

i och med SIA-utredningen på 70-talet. Ett första steg mot decentralisering togs också 1976 då 

riksdagen fattade beslut, med SIA-utredningens förslag som grund, som innebar att 

kommunerna fick ett större inflytande över hur skolan skulle organiseras (Falkner 1997). 

Därmed började ansvaret för beslutens genomförande förflyttas nedåt i skolans organisation. 

Denna decentraliseringsprocess som sedan pågick parallellt med vägen mot målstyrning i 

skolan, ledde så småningom fram till kommunaliseringen 1991 och något senare, läroplanen 

som vi har idag, Lpo 94. På 70-talet fick demokratin en mer framträdande plats i 

utbildningspolitiska diskussioner igen, efter att ha fått stå tillbaka för ett vetenskapligt 

rationellt synsätt på utbildning under något årtionde. Den demokratisyn som då gjorde sig 

gällande var demokrati som delaktighet och medbestämmande. Den diskussionen rörde också 

styrningen av skolan (Falkner 1997). I och med Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) gavs 

uttryck för en samhälls- och människosyn där både barn och vuxna förväntades vara aktiva, 

skapande, kunskapssökande och villiga att ta ansvar. Synen på föräldrar i relation till skolan 

gick också mot att de förväntades spela en mer aktiv roll, från att ha betraktats som passiva 

mottagare av information (Falkner 1997).  Som en följd av bland annat detta förändrade sätt 

att se på demokrati och medbestämmande ville man att beslutsfattandet ska ske nära dem som 

berörs av besluten. Genom den förändrade styrningen av skolan kunde man öka inflytandet, 

ansvaret och engagemanget på den lokala nivån, bland både elever, föräldrar och lärare 

(Eriksson 1999).  

 

Ytterligare ett motiv som ligger bakom avregleringen av skolan är att den centrala 

regelstyrningen ofta gav upphov till problem, eftersom den inte öppnade för möjligheter att ta 

hänsyn till lokala förutsättningar eller villkor. Det sågs ibland som ett system med bristande 

flexibilitet och i vissa sammanhang uppfattades reglerna snarare som hinder än möjlighet för 

verksamhetens utveckling (Falkner 1997, Romhed 1999). Man menade att det finns större 

förutsättningar för att kunna bedöma vilka behov som finns på lokal nivå än vad som är 

möjligt på central nivå (Alexandersson 1999, Eriksson 1999). Genom ett ökat lokalt självstyre 

kunde man komma ifrån en del av de problem som var inbyggda i ett centralstyrt system.  

 

Statens roll i den numera avreglerade skolan är att med hjälp av tydliga mål ange vad skolan 

ska uppnå med sin verksamhet, och frågor som rör till exempel undervisningens uppläggning 
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och genomförande får respektive skola själv ta ansvar för (Falkner 1997). I detta finns andra 

problem inbyggda. Visserligen kan målstyrningen erbjuda elever och lärare stora möjligheter 

att fatta beslut om undervisningens inriktning och utformning, men målstyrning innebär också 

risker (Romhed 1999). Målen är ofta så vaga att det är oklart vilka skyldigheter de ålägger 

kommunerna och vilka rättigheter de ger eleverna. Det finns en risk att vad som betecknas 

som målstyrning, särskilt i mindre bemedlade kommuner, utvecklas till en form av 

budgetstyrning. Skolor tvingas fylla sina klassrum med långt fler elever än vad läroplanens 

didaktiska mål egentligen medger, lärarna utsätts för mer eller mindre direkta påtryckningar 

att godkänna elever som inte uppfyller målen för att rädda skolans budget, elevvårdstjänster 

dras in eller blir åtminstone inte återbesatta när det inte längre finns några bindande 

förordningar som tvingar skolor att anställa sådan personal (Romhed 1999).  

 

Ett annat dilemma som är kopplat till decentraliseringen är att beslutsfattandet och 

genomförandet sker på väsentligt skilda nivåer (Eriksson 1999). Nivåer som styrs av helt 

olika spelregler och villkor. På central nivå jämkas olika krav och lösningar samman till ett 

gemensamt beslut som sen blir ett uttryck för centralmaktens dominerande värderingar och 

ambitioner. På den lokala nivån, där verksamheten ska finansieras, uppfattas ofta de centralt 

uppställda målen som orealistiska och ogenomförbara eftersom de inte är anpassade till de 

lokala ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna (Eriksson 1999). I kommunala 

sammanhang finns en tendens att underdimensionera resurserna som krävs för ett 

genomförande, eftersom kommunens intresse är mer styrt mot själva beslutsfattandet snarare 

än genomförandet (Eriksson 1999). Här finns ett spänningsförhållande som lärare måste 

förhålla sig till i sitt arbete. Lärares ansvar för att förverkliga de nationella styrdokumentens 

intentioner blir större samtidigt som kraven ökar i skolor som självständiga ekonomiska 

enheter (Falkner 1997). 

 

Under slutet av 90-talet har en förskjutning från målstyrning till en betoning på resultat ägt 

rum inom skolan. Ekonomiska nedskärningar inom skolans område har resulterat i 

bestämmelser om godtagbara resultat vad gäller betyg, testresultat, nationella prov och 

kvalitetsmätningar av olika slag, och man kan säga att vi idag i huvudsak har en mål- och 

resultatstyrd skola (Alexandersson 1999). 

 

När styrningen av skolan förändras och beslutsfattandet decentraliseras förändras också 

lärarnas roll (Falkner 1997). I den mål- och resultatstyrda skolan är det lärarna som 
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tillsammans med eleverna ska ansvara för att välja innehåll i undervisningen och vilka 

arbetsmetoder som förefaller vara lämpliga. Politikerna betraktar inte längre lärarna som 

verkställare av utbildningspolitiska beslut utan lärarna förväntas nu istället utveckla lösningar 

för att kunna omforma de politiskt fattade besluten till undervisningsmål. De får också ett 

större ansvar för att förverkliga undervisningsmålen. Från centralt håll ger man också uttryck 

för att en förutsättning för att den mål- och resultatstyrda skolan ska vara möjlig, är att det 

finns en professionell lärarkår (Falkner 1997, SOU 1992:94). Eftersom professionella lärare 

ses som en förutsättning för att en mål- och resultatstyrd skola ska vara genomförbar, ska vi i 

det följande diskutera vad detta kan innebära och vad det implicerar för den enskilde 

verksamme läraren i sin yrkesutövning.  

 

2.2 Professionalisering 

Professionaliteten i lärarkåren framställs alltså som en förutsättning för att styrningen av 

skolan ska fungera (SOU 1992:94, Falkner 1997, Eriksson 1999). Vad som är utmärkande för 

en professionell lärarkår preciseras på ett snarlikt sätt på ett flertal håll inom forskningen. Det 

tycks vara en homogen yrkeskår som delar särskilda etiska värden och har en bestämd 

yrkeskunskap. Idealt sett ska också dessa värden överensstämma med målstyrningens ideologi 

(Falkner 1997, Eriksson, 1999, Alexandersson 1999, SOU 1992:94).   

 

Det finns också fler perspektiv på vad professionella lärare innebär. Den forskning som 

dominerat omkring lärares professionella handlande är att se läraren som en reflekterande 

praktiker (Uljens 1998), vilket kan förstås som en reaktion mot synen på lärare som 

”tekniker” eller verkställare av beslut som fattats på central nivå (Alexandersson 1998). I 

Läroplanskommitténs betänkande ”Skola för bildning” (SOU 1992:94) framgår att en 

professionell lärarverksamhet innebär ställningstaganden till såväl kunskap, lärande och 

undervisning som till hur dessa omsätts i lärarverksamheten. Man talar också om förhållandet 

mellan lärarnas teoretiska föreställningar och verksamhetens praktiska utformning som en 

reflekterad praktik. Att vara en reflekterande praktiker kan alltså ses som en grundläggande 

del av att vara professionell.  

 

Ett reflekterande arbetssätt innebär att lärare på ett mera systematiskt och kritiskt sätt ställer 

sig frågor om olika företeelser eller situationer i den egna verksamheten. Att ställa frågor om 

sitt handlande och sina vanor gör att man kan få en distans till sin egen praktik, och man kan 
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”få syn på” varför man gör som man gör eller varför man tänker som man tänker 

(Alexandersson 1998). Det finns dock alltid en risk för att traditionens och vanans makt tar 

över. Därför behöver både de egna erfarenheterna och de värderingar som ligger till grund för 

det reflekterande arbetssättet återkommande utmanas. Detta kan göras genom att reflektera 

över sin egen praktik tillsammans med kollegor. Samtidigt visar forskning på att när lärare 

släpper in kollegor i den egna undervisningen möjliggör det kritik som ofta upplevs som 

hotfull. Är läraren öppen inför denna form av kritik ligger det emellertid stora möjligheter till 

utveckling i det (Alexandersson 1999). En dialog som bottnar i gemensamma reflektioner 

över den egna praktiken kan också bidra till utvecklingen av ett mera precist yrkesspråk. 

Språket har en central betydelse för att den egna yrkeskunskapen skall utvecklas och förnyas. 

Finns återkommande tid och praktisk möjlighet att reflektera över den egna undervisningen 

förväntas reflektionen användas som ett medel att utveckla den egna språkliga kompetensen. 

Saknas tid för reflektion tillsammans med kollegor sker knappast en kunskapsutveckling som 

tar utgångspunkt i det dagliga arbetet (Alexandersson 1999).  

 

2.3 Läroplanens olika dimensioner 

Läroplaner är viktiga för att fastställa och legitimera såväl skolans värdegrund som urvalet 

och organisationen av innehållet i skolan. En läroplan måste därför innehålla både värden och 

mål. Läroplaner har dock ett begränsat förklaringsvärde till vad som sker i skolans vardag, då 

lärares undervisning också styrs och inramas av en rad andra faktorer. Den tid som står till 

förfogande, elevsammansättning, klasstorlek, ekonomi och läromedel är några exempel på 

sådant som kan påverka och förklara resultaten i skolan (SOU 1992:94). 

 

För att åskådliggöra relationerna mellan målen i läroplansdokument och vad som händer i 

skolan, har läroplanskommittén presenterat en distinktion mellan påbjuden läroplan, 

tillgänglig eller möjlig läroplan, genomförd läroplan och erhållen eller utvärderad läroplan 

(SOU 1992:94). Vi kommer att resonera kring begreppen påbjuden och tillgänglig eller 

möjlig läroplan eftersom de två kan ha betydelse för det vi vill undersöka.  

Förutom dessa två begrepp, vill vi också belysa John I Goodlads begrepp den uppfattade 

läroplanen, eftersom vi tror att lärares uppfattning och tolkning av läroplanen också är av vikt 

i detta sammanhang (Goodlad 1979). 
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2.3.1 Påbjuden läroplan 

Med påbjuden läroplan avses just ett skolpolitiskt fastställt styrdokument. Värdena i den 

nuvarande läroplanen (Lpo 94) vilar på grundläggande demokratiska värden och är grundade i 

skollagen och i grundskoleförordningen. Målen i läroplanen anger sådant som ska uppnås 

eller eftersträvas. Strävansmålen anger inriktningen på skolans arbete, och mål att uppnå 

uttrycker vad eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. Förutom värden och mål 

innehåller läroplanen också riktlinjer för arbetet i skolan. Dessa ska ses som rättesnören eller 

principer för arbetet i skolan (SOU 1992:94). 

  

En läroplan ska också ses som en kommunikation mellan olika aktörer inom 

utbildningssystemet, och ska kommunicera de viktigaste principerna och egenskaperna hos en 

pedagogisk verksamhet på ett sådant sätt att dessa blir öppna för kritisk granskning. Det ska 

också vara möjligt att överföra dessa intentioner till praktiskt arbete på ett effektivt sätt. Detta 

innebär att det är viktigt att läsaren av läroplanen inser vad som avses i förhållande till den 

praktiska verksamheten i skolan (Stenhouse i Imsen 1999). 

 

Genom läroplanen anger riksdag och regering de grundläggande värden som ska prägla 

skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som ska gälla för den. Vid sidan av dessa 

föreskrifter för skolans verksamhet finns kursplaner. Dessa är bindande föreskrifter som 

uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen. I kursplanen finns bland annat 

mål att sträva mot som uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller att 

utveckla elevernas kunskaper. De tydliggör därmed de kunskapskvaliteter som är väsentliga i 

ämnet. Dessa mål utgör det främsta underlaget för planeringen av undervisningen och sätter 

inte någon gräns för elevens kunskapsutveckling. Vidare finns även mål att uppnå, som anger 

den miniminivå av kunskaper som alla elever ska uppnå det femte respektive det nionde 

skolåret. Målen uttrycker därmed en grundläggande kunskapsnivå i ämnet vid dessa båda 

tidpunkter (Skolverket 2000). 

 

Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever ska lära sig, men lämnar samtidigt 

stort utrymme för lärare och elever att välja stoff och arbetsmetoder. På varje skola och i varje 

klass måste lärare tolka de nationella kursplanerna, och tillsammans med eleverna planera och 

utvärdera undervisningen. Både läroplan och kursplaner ska ligga till grund för planeringen av 

undervisningen (Skolverket 2000). 
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2.3.2 Uppfattad läroplan 

Den uppfattade läroplanen kan beskrivas som läroplanen så som den uppfattas av de olika 

aktörer som kommer i kontakt med den. Den påbjudna läroplanen är ofta en produkt av olika 

intressen och präglad av att vara en kompromiss mellan olika ståndpunkter. Detta innebär att 

den ger ett betydande tolkningsutrymme, där olika perspektiv kan läsas in (Goodlad 1979). 

En del av de mål som presenteras i läroplaner är dessutom abstrakta och nackdelen med dessa 

är att de för vissa människor inte knyter an till något konkret minnesinnehåll. Man kan förstå 

och använda ordet i verbala sammanhang där det ”passar in”, men det finns inget i 

begreppsinnehållet som visar konkret på vad orden betecknar. Vidlyftiga honnörsord som 

kritiskt tänkande, ansvarstagande och solidaritet är några exempel på sådana abstraktioner. 

Ofta innebär det stora svårigheter att utifrån dessa abstraktioner formulera de delmål som ska 

möjliggöra intentionerna i praktiken (Dahlgren & Östling Dahlgren 1992). Vidare menar vissa 

att läroplanerna ofta är skrivna på ett språk som är torrt och tråkigt, ett språk som dessutom 

mer riktar sig till experter än ”vanligt” folk (Imsen 1999). Hur lärare tolkar och förstår 

läroplanen kan, förutom ovan nämnda företeelser, också präglas av vilka erfarenheter de har 

som lärare, vilka attityder de har till att undervisa och hur de tolkar möjligheterna att 

genomföra läroplanen i praktiken (Imsen 1999). Det är inte heller alltid lärare accepterar de 

mål som finns i läroplanen, vilket kan bero på att lärarens personliga värderingar inte stämmer 

överens med läroplanens grundsyn. Det kan också vara så att målen uppfattas som orealistiska 

(Dahlgren & Östling Dahlgren 1992). Hur väl den påbjudna läroplanen genomförs och 

påverkar skolans mål och innehåll hänger också nära samman med hur väl vissa 

grundläggande värden delas av dem som arbetar i skolan (SOU 1992:94).  

 

Skolans ”kultur” och traditioner är en annan faktor som påverkar hur man på en skola ser på 

läroplanens intentioner. Lärares uppfattningar om vad skola och utbildning är och hur 

undervisning bedrivs har en institutionell grund som har formats framför allt av en 

lärarutbildning men även av erfarenheter från egen skoltid och egen undervisning. I samspel 

med elever och kollegor utvecklas ofta fasta föreställningar om vad skolan ska göra och vad 

den kan göra och vad lärares uppgift är och vad som kan förväntas av eleverna. (Wallin 

2002). En skolas kultur är ett abstrakt fenomen som på ett eller annat sätt ständigt är 

närvarande i samtliga aktiviteter som äger rum på en skola. När till exempel traditionella 

skoldokument som schema, tjänstfördelning och arbetsplaner granskas, kan man där få 

väsentlig information om den dominerande skolkulturen. Skolkultur är en väsentlig styrkälla 
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för den verksamhet som den enskilda skolan bedriver. Kulturen kan variera mellan olika 

skolor, men kan också variera inom en och samma (Berg, Groth, Nytell & Söderberg 1999). 

 

2.3.3 Tillgänglig eller möjlig läroplan 

Tillgänglig eller möjlig läroplan är den undervisning som är möjlig att genomföra under de 

faktiska villkor som gäller för skolan, utifrån de ramar som den konkreta verkligheten 

innebär. Det kan till exempel gälla ekonomi, läromedel, klasstorlek, elevsammansättning och 

tillgång på lärare (SOU 1992:94). Dessa kan ses som organisatoriska ramar som lärare själva 

inte kan påverka eller ha kontroll över i någon större grad (Dahllöf i Lundgren 1989).  

 

De ekonomiska åtstramningar som kommuner ålagt skolverksamheten under senare år har fått 

konsekvenser för de organisatoriska ramarna. Nya organisatoriska former har ofta motiverats 

med effektivisering och besparingar, och processen med att skapa en gemensam ideologi och 

en kollektiv värdegemenskap som omfattar verksamhetens innehåll, organisation och mål har 

genom detta komplicerats. Resursstyrning har setts i motsättning till den målstyrning, strävan 

mot värdegemenskap och arbetsformer som betonas i läroplanen (Kärrby & Lundström 2004). 

De ekonomiska åtstramningarna innebär ofta större klasser med färre vuxna, där de vuxna ska 

arbeta efter principen om anpassad undervisning och inkludering av elever med särskilda 

behov.  

 

De sociala förhållanden som råder i klassen har också stor betydelse för hur den genomförda 

läroplanen kan komma att se ut. Läroplanen beskriver en idealiserad skolsituation där alla 

elever är intresserade, aktiva, harmoniska och väldisciplinerade. Verkligheten ser ut på ett 

annat sätt, och ingen läroplan säger något om hur man ska göra med elever som inte vill 

anstränga sig för att lära sig eller hur man kan möta disciplinproblem (Imsen 1999). 

 

Läromedel är ytterligare en faktor som kan sägas utgöra en ram för vad som är möjligt att 

göra i undervisningen och det hänger nära ihop med lärarens pedagogiska grundsyn och 

skolans ”kultur”. Många av skolans kritiker menar att läroböcker och andra läromedel ofta 

styr innehållet i undervisningen. I de fall där läromedlen ses av skolan och av lärarna som 

innehållet i den kurs som eleverna ska tillägna sig, får läromedlet en mycket tydlig styrande 

funktion i undervisningen. Lärarna förlitar sig helt på att läroboksförfattaren har tolkat 

kursplanens huvudmoment på rätt sätt. Att hinna med kursen blir då att följa läroboken från 
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pärm till pärm (Maltén 1995). Läromedlen kan också ha en referensfunktion och i det fallet 

blir inte läromedlet på samma sätt en ram för vad som är möjligt (Wallin 2002).  

 

Mot bakgrund av dessa ramar kan man se att det finns ett antal faktorer som påverkar vad som 

sker i skolan och det är dessa faktorer som vi menar kan ligga i vad som är den tillgängliga 

eller möjliga läroplanen som lärare kan förhålla sig till. Hur den tillgängliga eller möjliga 

läroplanen ser ut varierar mellan skolor och kommuner och den har också stor betydelse för 

hur stort genomslag den påbjudna läroplanen kan få i undervisningen.  

 

2.4 Lokala arbetsplaner  

Den nationella läroplanen med mål och riktlinjer är bindande, och därmed ett direkt styrmedel 

för den pedagogiska praktiken. I mål och riktlinjer formuleras vad som idealt bör undervisas, 

och läroplanen kan därför också beskrivas som en text för den pedagogiska praktiken 

(Andersson 1998). Kommunen ansvarar för att den fastställda läroplanen ska kunna realiseras 

lokalt. I kommunens skolplan preciseras de statliga målen på lokal nivå och utifrån denna 

utformas sedan den lokala arbetsplanen ute på skolorna. I den beskriver personalen under 

rektors ansvar sina prioriteringar och preciseringar av de nationella och kommunala målen, 

samt hur detta ska genomföras (Maltén 1995). Enligt skolförordningen ska varje skola ha en 

lokal arbetsplan. Det finns dock inga direktiv för hur den ska se ut, men det uttrycks klart att 

den ska utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal och elever (Carlgren & 

Hörnqvist 1999). 

 

2.4.1 Dialog, samarbete och ett reflekterande arbetssätt 

Lärarna förväntas genom sina kunskaper om verksamheten utforma denna lokala arbetsplan 

enligt politikernas intentioner. Detta förutsätter bland annat självständigt reflekterande lärare 

som under jämlika villkor gör en ingående analys, och för en diskussion om lokala 

förhållanden. Det fordras dessutom en väl utvecklad dialog och en förmåga att kunna binda 

samman visioner med praktiskt handlande. Det krävs också samarbete och gemensamma 

begrepp, vilket medför krav på en kollektiv och systematisk reflektion (Alexandersson 1999). 

I detta ”reflekterande arbetssätt” tar lärarna själva utgångspunkt i egna kunskaper och 

erfarenheter, analyserar och värderar olika alternativ i förhållande till läroplanens mål och 

väljer sedan de som säkrast leder till att elever lär och utvecklas (Alexandersson 1999) .  
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Den lokala arbetsplanen bör spegla den debatt som förs på den lokala skolan om hur man 

tolkar och tänker förvalta sitt tilldelade ansvar. Den lokala arbetsplanen kan bli en av flera 

förutsättningar för målstyrningens effektivitet och kan bidra till skolans egen självförståelse. 

Genom självförståelse skapas förutsättningar för att mål skall kunna omvandlas till medvetna 

handlingar (Alexandersson 1999).  

 

Att omsätta läroplanens och kursplanernas mål till en konkret verksamhet förutsätter en 

tolkning av texten och att uttolkarna når fram till en gemensam mening om innebörden i 

målen, och hur den konkreta verksamheten ska organiseras. Detta är inte alltid en enkel 

uppgift, då de aktörer som har till uppgift att omsätta de nationella målen till en konkret 

verksamhet inte alltid strävar åt samma håll. De kan ha olika bakgrund och olika 

uppfattningar om undervisning och lärande. De kan därför ha skilda meningar om hur 

verksamheten i skolan ska organiseras och bedrivas (Andersson 1998). Hur skolan möter 

intentioner uppifrån styrs av samspelet mellan människor och grupper som på olika sätt 

strävar efter att förverkliga sina intressen. Således präglas varje skola av sin kultur, vilket ger 

olika förutsättningar att realisera samhällets intentioner för skolan. Olika grupperingar hävdar 

här sina specifika intressen utifrån egna preferenser och tolkningar av skolans uppdrag 

(Alexandersson 1999). 

 

Man har konstaterat att skolors arbetsplaner ser olika ut innehållsmässigt. En del består enbart 

av planer för de olika ämnena. Andra är mer inriktade på riktlinjer för hur verksamheten ska 

organiseras och bedrivas. Det finns också de skolor som i sina arbetsplaner beskriver sina 

prioriterade utvecklingsområden, eller de som är mer socialt inriktade. Detta är dock en grov 

kategorisering. Många skolor har naturligtvis också arbetsplaner som innehåller flera eller alla 

av dessa bitar. Men genomgående kan det dock sägas vara så att skolornas arbetsplaner har 

olika innehållsmässiga fokus, vilket har sin förklaring utifrån varje skolas specifika syfte med 

planen. Arbetsplanen kan ses som ett uttryck för hur den enskilda skolan tolkat de nationella 

och kommunala målen. I arbetsplanen har varje skola angett sina principer för hur man på 

skolan ska arbeta för att eleverna efter genomgången undervisning ska ha integrerat den väv 

av kunskapskvaliteter, värden och andra förmågor som målen gäller (Österberg 1998). 
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3 Metod 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva hur de olika delarna i vår undersökning har 

genomförts för att vårt syfte ska kunna uppfyllas. En vetenskaplig undersökning bör innehålla 

en presentation och en reflekterande diskussion av metoder och material. Detta för att skapa 

en naturlig övergång till det empiriska materialet. De metoder man använder sig av ska 

beskrivas förhållandevis ingående för att andra ska ha en rimlig möjlighet att bedöma att 

resultat och slutsatser är giltiga (Repstad 2008). 

 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

Inom forskningsmetodiken finns det flera olika metoder för att samla in data. Att välja metod 

handlar om att utforma ett verktyg som tar fram de uppgifter som undersökningen behöver för 

att kunna svara på problemformuleringen (Eliasson 2006). Skillnaden mellan kvantitativa och 

kvalitativa metoder är främst att kvantitativa metoder är mest lämpliga när man vill mäta på 

bredden, för att uppskatta hur utbredda olika förhållanden och attityder är inom en 

undersökningsgrupp, medan kvalitativa metoder är bra när man vill komma åt sammanhang 

som kräver en djupare förståelse och som inte uppenbarar sig på en gång, utan blir synliga 

efter hand (Eliasson 2006). Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning, då vår avsikt med 

undersökningen är att just tränga mer på djupet och få fatt i intervjupersonernas uppfattningar 

om ett visst fenomen. Vi är inte intresserade av att generalisera eller att mäta hur många, utan 

snarare att försöka hitta likheter och skillnader som kan finnas i uppfattningar av ett och 

samma fenomen.  

 

Det finns flera metoder att använda i kvalitativa undersökningar. Vårt val stod mellan 

kvalitativa intervjuer och kvalitativa enkäter. Vi har diskuterat de båda metoderna och funnit 

stöd för diskussionen i Annika Eliassons bok ”Kvantitativ metod från början” (2006). 

Enkäter, menar hon, kan vara bra på det sättet att den som ska svara på dem själv kan avgöra 

när hon/han ska fylla i frågeformuläret. Nackdelar är, att man inte kan vara säker på att man 

får in så många svar man behöver. En enkät kan också ge upphov till missförstånd och 

förutsätter att undersökningspersonerna förstår vad som står i formuläret, vilket inte alls är 

säkert. Den kvalitativa intervjun är mer eller mindre strukturerad. Ju mer ostrukturerad 

intervjun är, desto mer utrymme finns för följdfrågor och därmed en djupare intervju. Det är 

ofta eftersträvansvärt i en kvalitativ undersökning, då man genom detta lättare kan nå den 

förståelse man söker (Eliasson 2006). Utifrån vår egen och Eliassons (2006) diskussion, har vi 
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bestämt oss för att göra kvalitativa intervjuer. Det som avgjort vårt val är att vi, genom att 

göra intervjuer, tror att vi kan vara mer säkra på att vi får in de svar vi behöver, samt att vi 

genom intervjuer tror oss komma närmare den förståelse vi är ute efter. Vi tänker här bland 

annat på de följdfrågor man kan ställa i intervjun och också på möjligheten att förklara sådant 

intervjupersonen eventuellt inte förstår. 

 

3.2 Val av undersökningspersoner 

För att få ett så allsidigt datamaterial som möjligt, bör intervjupersonerna vara maximalt olika. 

Det bör vara en spridning och så stor skillnad som möjligt med tanke på kön, ålder och 

position i fältet. Trots dessa skillnader bör de naturligtvis också ha någonting gemensamt, som 

gör dem alla relevanta för undersökningen (Repstad 2008). 

 

Vi har valt att intervjua fyra lärare på två olika F-6 skolor i en mindre kommun. De lärare vi 

har intervjuat är i olika åldrar och har olika lång erfarenhet inom yrket. Lärarna representeras 

också av både män och kvinnor. Skolorna vi valt är kända för oss och vi känner till några av 

lärarna som arbetar där. Vi känner dock inte lärarna mer än till namn och utseende, och 

därigenom anser vi att vi inte bör få de problem med bland annat lojalitetsband, konkurrens 

och andra faktorer som enligt Repstad (2008) kan störa forskningen om man gör sin 

undersökning på en plats där man har bekanta och kollegor. Ingen av oss har heller arbetat på 

de aktuella skolorna. Eftersom vårt material grundar sig på endast fyra intervjuer kommer vi 

inte att få någon generell bild av den fråga vi behandlar.  

 

Vi har valt att göra fyra intervjuer. Repstad (2008) menar att projektet blir bättre om man gör 

ingående analyser av ett fåtal intervjuer än ytliga analyser av många intervjuer. Vi tror att 

detta är en bra idé, dels för att vi intresserade av att gå lite mera på djupet, men också för att 

tiden inte har räckt till fler intervjuer. 

 

3.3 Undersökningsförberedelser 

Innan vi har kunnat göra våra intervjuer, har det krävts en del förberedelser. Till att börja med 

har vi formulerat ett informationsbrev (bilaga 1), i vilket vi presenterat oss själva, 

undersökningens övergripande syfte samt de konfidentiella aspekterna. Vidare har vi utarbetat 

en intervjuguide som underlag till intervjuerna (bilaga 2).  
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3.3.1 Utarbetande av intervjuguide 

Den kvalitativa intervjun ska vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad. En bra 

intervju kräver en grundlig planering av vilka teman som ska beröras. På det viset kan man 

undvika att drunkna i irrelevant prat. Meningen med att ha en intervjuguide är att den ska 

fungera som en minneslista, så att man får med de ämnesområden som ska täckas (Repstad 

2008). Det är viktigt att frågorna i intervjuguiden är lätta att förstå och att den intervjuade 

uppfattar dem på det sättet intervjuaren avser. Frågorna bör också vara korta och enkla och 

ses som inledande. Efter de svar man får kan man sedan ställa följdfrågor som berikar och 

fördjupar (Kvale 1997).  

 

Med dessa råd i tanken, började vi vårt arbete med intervjuguiden. Angående vilka teman som 

skulle beröras kom vi fram till att vi ville belysa lärares arbete med planering, lärares arbete 

med lokala arbetsplaner och lärares uppfattningar av Lpo 94. Utifrån dessa områden trodde vi 

oss kunna få fatt i vår forskningsfråga ”Hur uppfattar lärare sitt arbete utifrån Lpo 94?”. Vi 

formulerade sedan ett antal frågor och hela tiden ställde vi oss frågan; kan vi få svar på vår 

forskningsfråga och vidare uppfylla vårt syfte genom att ställa den här frågan? Det blev till 

sist sju stycken frågor, under tre olika områden. Vi såg det som att dessa frågor skulle kunna 

ge oss svar på vår forskningsfråga. Frågorna var relativt korta och breda. För att våra 

intervjuer skulle ge oss tillräckligt med empiri och även ett djup, ville vi eftersträva den så 

kallade semi- eller halvstrukturerade intervjun (Eliasson 2006). Denna form av intervju kan 

beskrivas på det sättet att man håller sig till intervjuguiden, med relativt få frågor, men att 

man går mer på djupet genom att fråga ut den intervjuade utifrån frågorna i intervjuguiden, så 

långt den intervjuade medger. I den här typen av intervju finns också möjlighet att följa upp 

intressanta och/eller oväntade svar som kan dyka upp (Eliasson 2006). 

Vi funderade mycket på om intervjupersonerna skulle uppfatta frågorna på det sätt vi avsett, 

och om de skulle förstå vad vi menade. För säkerhets skull diskuterade vi och skrev ner olika 

nyckelord i anknytning till frågorna. Dels för att ha som hjälp för att kunna följa upp frågan, 

men också för att kunna förklara närmare vad vi menade om det skulle behövas. Dessutom 

ville vi vara säkra på att vi medskribenter menade samma sak med frågorna.  

 

3.3.2 Överväganden inför intervjuerna 

Vi övervägde om vi båda skulle delta vid intervjuerna eller om vi skulle göra dem en och en. 

Fördelarna med att vara två stycken vid en intervju är att en kan ansvara för att intervjuguiden 
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följs, medan den andra kan följa den icke-verbala kommunikationen, samt spontant ställa 

uppföljningsfrågor utifrån svaren som ges. En annan fördel är också att man efteråt kan 

diskutera sina uppfattningar och tolkningar av intervjun. Nackdelen med att vara två som 

intervjuar, är att den intervjuade eventuellt kan uppleva sig vara i underläge (Repstad 2008). 

Slutligen valde vi att göra intervjuerna en och en, och att göra två var. Visserligen kunde vi se 

att det nog fanns fler fördelar med att vara två, men det visade sig bli mer effektivt både av 

praktiska och tidsmässiga skäl, att göra intervjuerna en och en. 

 

Vi valde att använda bandspelare för dokumentation av intervjuerna. Det finns flera fördelar 

med detta. Att slippa skriva under intervjun innebär att man kan koncentrera sig mer på vad 

intervjupersonen säger och detta gör det lättare att fånga upp lösa trådar i svaren eller att 

komma med uppföljningsfrågor. Med bandspelaren kan man också fånga upp tonfall, som kan 

vara viktiga för tolkningen av svaren, och när man sedan ska analysera svaren har man en 

ordagrann återgivning av intervjun (Repstad 2008). Man får ändå inte glömma bort, att vissa 

människor tycker att det är obehagligt att bli inspelade. Personen kan bli hämmad och 

därigenom blir situationen konstlad, vilket inte leder till något bra resultat. Om så är fallet, 

måste man vara öppen för andra metoder att samla in data på (Repstad 2008).  

 

3.3.3 Kontakt med skolorna 

Vi kontaktade sedan rektorerna på de aktuella skolorna och berättade i stora drag om vår 

undersökning och frågade om möjligheterna få göra intervjuer på skolan. Vi talade också om 

att vi var intresserade av att få en viss spridning på ålder, kön och erfarenhet. Rektorerna 

lovade att tala med sin personal och fråga om intresse fanns att delta. Vi skulle sedan höras av 

efter ett par dagar för att se om det fanns några intresserade. Det visade sig att vi snabbt fick 

fyra lärare som ville delta. Vi ringde upp dem och berättade i korthet vad intervjuerna skulle 

handla om och så bestämdes en tid när intervjun skulle ske. 

 

3.3.4 Tekniska hjälpmedel 

Eftersom vi valt att spela in intervjuerna på band var vi också innan intervjuerna tvungna att 

bekanta oss med bandspelaren. Detta för att slippa det momentet när vi var på plats för 

intervjun.  
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3.4 Genomförande 

Alla intervjuerna har gjorts på respektive skola och i enrum för att slippa störande moment. 

Den första stunden tillsammans med intervjupersonerna har inletts med vardagsprat, för att få 

en mjukstart. Efter detta har vi berättat lite mer utförligt om intervjun och i stora drag berättat 

om vår undersökning. Vi har också tillsammans med intervjupersonen gått igenom vårt 

informationsbrev och frågat om det är något där som han/hon undrat över. Vi har dessutom 

frågat igen, även om det står i informationsbrevet, om det är okej att vi spelar in intervjun på 

band. Ingen av intervjupersonerna har haft något emot detta. Intervjun genomfördes sedan 

med hjälp av intervjumallen och de följdfrågor som kunde ställas utifrån de svar vi fick. 

Intervjuerna tog mellan trettio och fyrtio minuter och avslutades med lite ”lättare” prat. Vi 

tackade så mycket för hjälpen och varje intervjuperson fick två trisslotter som tack för att de 

deltagit.  

 

3.5 Bearbetning och analys 

Det vanligaste är att man skriver ut den inspelade intervjun till text. Hur detta görs kan se lite 

olika ut beroende på vilken problemformulering man utgått ifrån (Kvale 1997). Då vi velat nå 

personerna mera på djupet och göra mer personliga analyser av deras uppfattningar tyckte vi 

det var viktigt att skriva ut hela intervjun, utan att sortera bort delar. Vi tyckte dessutom det 

var svårt att avgöra om det de sa var oviktigt eller viktigt och ansåg att det sagda behövde 

förstås utifrån hela sammanhanget. Vi har också skrivit ut vad intervjuaren säger. Det kan ha 

betydelse för hur man tolkar och bedömer det om sagts, om det till exempel kom spontant 

eller på uppmaning av intervjuaren (Repstad 2008). När vi skrev ut intervjuerna översatte vi 

det intervjupersonerna sade ordagrant. Vi har heller inte rättat ordföljder eller avbrutna 

meningar. Detta för att få en så realistisk uppfattning av intervjusituationen som möjligt. Om 

man väljer bort vissa utsagor och kommentarer kan man tappa bort viktiga delar och 

materialet kan då bli förvrängt eller bristfälligt (Repstad 2008). 

 

Vi anser att de sju frågor vi utgått från i vår intervju, alla bidrog till att få en uppfattning om 

hur intervjupersonerna uppfattar sitt arbete utifrån Lpo 94. Att välja frågor som berör lärares 

arbete med planering, lokala arbetsplaner samt hur man uppfattar Lpo 94 har gett oss bilder av 

hur relationen mellan Lpo 94s intentioner och praktiken i skolan kan uppfattas. Dock har vi 

båda under intervjuerna erfarit att den fråga vi ställt, inte nödvändigtvis tolkas på det sätt vi 

avsett. Här kom våra nyckelord till hjälp, då vi utifrån dem kunde styra samtalet mer åt det 
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håll som var relevant för vår undersökning. Nyckelorden var också till stor hjälp för att 

formulera följdfrågor utifrån huvudfrågorna.  

 

Vi har i vår undersökning utgått från ett kvalitativt perspektiv. Det innebär att vårt fokus 

ligger på hur man gestaltar något - hur man kan göra en så god beskrivning av ett 

sammanhang som möjligt (Larsson 1986). Vi har använt oss av en fenomenografiskt 

inspirerad analys som innebär att man beskriver människors upplevelser av ett fenomen och 

att man i första hand är ute efter innebörder snarare än förklaringar, samband eller frekvenser 

(Larsson 1986). För att beskriva de olika uppfattningar intervjupersonerna har av fenomenet, 

har vi kategoriserat de olika uppfattningarna utifrån det som skiljer dem åt. Var och en av 

dessa kategorier beskriver den fundamentala innebörden i de olika uppfattningar som kommit 

fram (Larsson 1986).  

 

Efter att ha läst intervjuerna ett antal gånger började vi bearbeta intervjuerna och leta efter 

skillnader och likheter i dessa. Ju mer bekanta vi blev med materialet, desto klarare framstod 

det att de personer vi intervjuat, var och en uppfattade sitt arbete utifrån Lpo 94 på ganska 

olika sätt. I och med detta blev det naturligt att skapa kategorier utifrån helheten i varje 

enskild intervju. 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Vi har gjort etiska överväganden i vår undersökning utifrån ”Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (Vetenskapsrådet 2007). Vetenskapsrådet 

sammanfattar i sin skrift det grundläggande individskyddskravet i fyra punkter, vilka vi har 

tagit hänsyn till på följande sätt: 

 

Vi har utifrån kraven om information och samtycke informerat samtliga deltagande om syftet 

med vår undersökning. Detta har vi gjort muntligt utifrån vårt informationsbrev i samband 

med att vi tillfrågat dem om de önskade delta. Vi har också inför varje intervjutillfälle 

informerat om att deltagandet är helt frivilligt och att de har möjlighet att avbryta intervjun 

närhelst de önskar. Vi berättade också att alla uppgifter som framkommer under intervjun 

endast hanteras och bearbetas av oss. Vi har valt att inte använda oss av namn vare sig i vårt 

material eller i uppsatsen för att uppfylla kravet på konfidentialitet. Vi har heller inte 

namngett vare sig den ort eller de skolor där de intervjuade arbetar. Intervjupersonerna 
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representeras av båda könen, men för att inte röja någons identitet har vi valt att referera till 

samtliga personer som kvinnor. Uppgifterna kommer inte att användas i något annat 

sammanhang än den undersökning vi gör. För att säkerställa det kommer vi att förstöra allt 

material då vår uppsats blivit godkänd, vilket vi också informerat de intervjuade om. Den 

färdiga uppsatsen kommer sedan att finnas tillgänglig för rektorer och lärare på de skolor där 

vi gjort intervjuerna som ligger till grund för vår undersökning.  
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4 Resultat 

Syftet med vår undersökning är att fördjupa förståelsen av relationen mellan de nationella 

styrdokumentens intentioner och praktiken i skolan och för att förstå det frågar vi oss hur 

lärare uppfattar sitt arbete i skolan utifrån Lpo 94. Vi har intervjuat fyra lärare som alla 

arbetar i samma kommun, men på olika skolor. I detta kapitel kommer vi att presentera det 

resultat vi kommit fram till genom dessa intervjuer. Utifrån de svar vi fått under intervjuerna 

har vi formulerat fyra olika kategorier. Vi hade från början en teori om att vi skulle hitta våra 

kategorier genom att sortera och titta på enskilda svar från de intervjuade, men när vi arbetat 

med det ett tag upptäckte vi att våra kategorier fanns i helheten i varje enskild intervju. De 

enskilda lärarnas svar genomsyrades av, som vi tolkar det, skilda uppfattningar om lärares 

arbete utifrån Lpo 94. Utifrån det har vi sedan formulerat fyra kategorier där varje enskild 

intervju representerar en kategori. 

 

 

4.1 Hur uppfattar lärare sitt arbete utifrån Lpo 94?  

 

Kategori 1: Lärare uppfattar sitt arbete utifrån Lp o 94 som en tolkning med hjälp av 

sina pedagogiska kunskaper. 

Här uppfattar läraren att läroplanen inte ska efterlevas ordagrant utan den ska vara ett stöd i 

arbetet för att elever ska kunna utvecklas i riktning mot målen. Reflektion är en central del av 

arbetet.  

 

I samband med att vi talar om planeringsarbete och vad som styr det talar L1 om läromedel, 

lokala arbetsplaner, läroplanen, elever m.m., men hon har hela tiden ett reflekterande 

förhållningssätt som vi tolkar hennes utsagor. 

 

 Böckerna styr, det gör dom ju, men å andra sidan räknar man ju med att de som har skrivit  

 böckerna har lagt ner lite möda och arbete på att det ska stämma med läroplanen. Det är ju  

 liksom också en förtroendegrej lite grann, att varje människa inte ska behöva göra hela  

 arbetet. Sen måste man vara uppmärksam. 

 

 Man tittar lite på vad man har tänkt sig, men framför allt är det ju vad eleverna kan och hur de 

 svarade på den förra lektionen. Men här måste vi stanna upp, det här gick ju inte. Då får vi  

 göra om det, eller på ett annat sätt. Då är det ju mer eleverna som styr tycker jag, fast inte  

 direkt styrande så, men genom hur de svarat på den undervisning de fått. 
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 Det är ju en avvägning mellan det jag har planerat och det som är tänkt att man ska hinna med  

 Och det som de här eleverna jag har just nu klarar av eller svarar på, men jag tycker ju inte att  

 man helt kan frångå sin grovplanering för det har vi ju ett ansvar för att de som klarar den  

 farten också ska på nåt sätt få gjort det de ska i fyran, om man nu tar den här klassen jag har  

 nu. Det är ett dilemma man brottas med hela tiden. 

 

L 1 talar om att man ska vara uppmärksam, man måste stanna upp och hon talar om 

motsättningar som ett dilemma som man brottas med hela tiden. Hennes uttalanden visar att 

hon anser att reflektion är viktigt, man kan inte bara ”köra ” som hon själv uttrycker det. 

 

 Annars kan man ju bara köra, men så gör inte jag. 

 

Vi talar vidare om läroplansarbete och vad som styr arbetet med att omforma Lpo 94 till 

lokala arbetsplaner. 

 

 Det är ju Lpo 94 som styr det och så lite erfarenhet, vad man brukar göra i ettan, tvåan, trean  

 och vad som är rimligt att göra. 

 

 Ja, det är ju läroplan, Lpo 94, ja det är det absolut, men erfarenheten styr ju också och delvis  

 läroböckerna. 

 

Hon talar om vad man brukar göra och vad som är rimligt. Det handlar inte om en ”rak 

översättning” av läroplanen utan det finns andra faktorer som hon också anser att man tar 

hänsyn till. 

 

Till sist diskuterar vi möjligheter och svårigheter med Lpo 94.  

 

 Om man har barn som har svårt att nå målen är det väldigt viktigt att fundera på, vad är  

 målen. Man behöver verkligen fundera på vad man ska lägga krutet på när man har svårt för  

 till exempel matte. 

 

Här återkommer hennes inställning till att reflektion är centralt i arbetet. 

 

 Det är ju bra att veta att man räknar att kunna det här och sen får ju inte det vara ett tak, för så  

 är det ju för elever också, att vi har de i fyran som klarar uppnåendemålen redan vid jul och de  

 måste ju ha något annat att sträva mot så att säga. 
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L 1 använder uppnåendemålen i Lpo 94 som ett stöd, inte som ett slutgiltigt mål. Hennes 

prioriteringar ligger inte i läroplanens mål i första hand utan snarare i elevernas 

utvecklingspotential. 

 

 När man läser Lpo 94 så känner man ju verkligen att det är så stor frihet att göra vad man, så  

 att det blir så bra som möjligt för eleverna. 

 

L 1 känner sig inte styrd av Lpo 94 i negativ bemärkelse utan hon ser att det finns frihet att 

kunna använda sina yrkeskunskaper i sin yrkesutövning för att kunna nå så långt som möjligt 

tillsammans med eleverna. 

 

 Men alltså, det går inte att göra riktigt som det står, men samtidigt tycker jag att man måste ha 

 en vision om hur det ska vara. 

 

 Vardan är inte alltid som man önskar och tror, men jag tror ändå att det är viktigt att man har  

 en koppling mellan sina visioner och Lpo 94, alltså mellan sina visioner och vardan, och när  

 det inte stämmer så måste man fundera lite grann. Det tror jag är bland det viktigaste, och där 

 har vi väl lite dåligt med tid ibland. Men å andra sidan har vi en del förtroendetid som vi måste  

 använda till att fundera på vad det är vi håller på med. Tiden ska inte bara användas till att  

 rätta böcker utan tanken är viktig. 

 

Här framträder en syn på läraryrket som reflekterande. Hon menar att tanken är viktig och hon 

ser det inte som ett problem att det inte går att ”göra riktigt som det står”.  

 

Kategori 2: Lärare uppfattar sitt arbete utifrån Lp o 94 som att följa ett regelverk. 

Läraren uppfattar här att det står tydligt i Lpo 94 vad som ska göras i yrket. Det handlar 

framför allt om att alla elever ska nå uppnåendemålen. Styrdokument och lokala planer är 

viktiga dokument för läraren, och de kan i huvudsak följas från Lpo 94 stegvis nedåt till ett 

genomförande i klassrummet. 

 

I samband med att vi talar om vad som styr L 2 i planeringsarbetet, blir det tydligt att det är 

läroplanen och kursplanerna som styr. Lokala arbetsplaner och barngrupp styr också till viss 

del det här arbetet. Det primära utifrån de olika saker som styr är ändå att eleverna ska uppnå 

de mål som finns i styrdokumenten. 
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Jag tittar på kursplanerna, vad är det vi ska hinna göra under den här terminen eller det här 

året. Och så lägger jag upp arbetet efter det. Och i slutändan förhoppningsvis då så ska det leda 

till att man har nått målet då, i femman med barnen. 

 

Ja men ändå har man ju en röd tråd i hur det ska vara på nåt vis, man har någonting att följa, 

att dit vill jag nå med klassen, att man ska klara de nationella proven sen. 

 

När jag planerar, då tittar jag ju på vad som ska göras och vilka mål dom ska uppnå. Men så i 

det dagliga tittar man ju på hur gruppen är och vad man kan göra och inte med barnen. 

 

Jag tycker att det viktigaste är att barnen ska må bra, dom ska vara goda sociala individer och 

att de ska arbeta mot strävansmålen och uppnående målen i femman, man jobbar ju för det, att 

dom ska klara skolan. Det är många bitar. 

 

Uppnåendemålen och de nationella proven i femman är en central del av vad L 2 uppfattar 

vara hennes uppgift i skolan. När vi vidare talar om vad som styr arbetet med lokala 

kursplaner framträder en bild av att L 2 ser läroplansarbetet som ett arbete i tre steg och att det 

tycks vara en relativt linjär process som skulle kunna beskrivas i termer av ”översättning” 

mellan styrdokument och verksamhet. 

 

Vi har ju skrivit lokala kursplane och först har man ju uppnåendemålen som står i Lpo, sen har 

vi kursplaner där det står lite mer hur man jobbar med varje årskurs, för att nå upp dit. 

Först har vi ju läroplanen och utefter den så har man gjort kursplaner och dä står det vad vi ska 

uppnå då. 

 

Så det är ju liksom tre steg som jag ser det, eller som vi har jobbat. 

 

När vi gör de lokala arbetsplanerna, det är ju vad vi tycker att de måste göra, gå igenom för att 

klara målen i femman. 

 

L 2 talar också om att det finns en frihet i Lpo 94 som hon ser som en frihet under ansvar. 

Dock återkommer hon till att det är målen i femman som är det centrala. 

 

 Jag tror att det är en frihet under ansvar, ser jag det som, att det är ju en väldig, alltså jag 

 tycker det är en väldig frihet för mig, att då kan man liksom jobba utefter barnen. Vilken  

 grupp man har framför sig just då, och lägga upp arbetet. Men samtidigt så är det ju så att  

 dom ska ju ändå, resultatet är ju att dom ska ju ha nått målen i femman så det är ju en frihet  

 under ansvar, att det kräver att man, alltså duktiga pedagoger tycker jag det kräver. 
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Ja det är ju mitt ansvar, att dom ska nå målen. Det är ju mitt jobb liksom, och sen är det

  ju, vet man ju att en viss procent av alla elever gör ju inte det, så är det ju i alla klasser. Så 

 dom behöver ju få hjälp, och en del når ju inte målen ens efter det, så ser ju statistiken 

 ut. Målet är ju ändå att de ska nå målen. 

 

Jag kan inte göra så mycket mer och man blir ju lite knäckt som personal då. 

 

Kategori 3: Lärare uppfattar sitt arbete utifrån Lp o 94 som ett arbete som innebär att 

förmedla kunskap. 

Läraren uppfattar här att det är uppnåendemålen och kunskaperna som är viktigast. Lärarens  

uppgift är att se till att barnen får kunskaper. Det finns dock flera hinder som gör detta svårt, 

framför allt ekonomi.  

 

När vi samtalar om planering berättar L 3 om vad som styr hennes tankar om det. 

 

 Ja, det är ju kursplanerna, vad som ingår i kursen, som man tittar på. Vad är det vi ska läsa för  

 nånting, vad är det vi ska läsa i år. 

 

 Ja, först och främst måste det ju vara kursplanerna som styr och det här har jag, och det ska jag 

 lära dem va, och här är jag ju satt för att undervisa i detta. Det är det första. 

 

 Först måste man ju ha en struktur och man måste ju ha mål att gå efter men sen måste man  

 diskutera hur vill eleverna jobba, och så det är demokratiskt, och att de är delaktiga och har 

 ansvar, och det har de när man presenterar och går igenom med dem alltså. Nu har jag gjort 

 det här och nu ska jag göra det här. Att de måste vara med och känna ansvar, det är deras  

 arbete. 

 

Det framgår tydligt att L 3 sätter kunskaper i fokus, och att det är hon som har ansvar för att 

förmedla dem till eleverna. Hon framstår som klar över vad som ska ingå i dessa kunskaper 

utifrån kursplanen. Hon anser vidare att det är viktigt att kolla av att man gör rätt saker i 

skolan i förhållande till läroplanen. När vi talar om läroplansarbetet kommer hon in på det. 

 

 Vi stämmer av och reviderar det här varje år, och vi stämmer av. Har vi gjort detta, har vi inte  

 gjort detta och så va, så det följer vi upp hela tiden, varje år så att säga. Gjorde vi detta eller 

 gjorde vi det inte, och så, alltid tillsammans kring datorn. 
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 Ja, allting är styrande utifrån kursplanerna och på vilket sätt vi ska arbeta på skolan, att det  

 ska vara demokrati och att det ska vara miljötänkande, och allt detta måste vi ju ha med när vi 

 lägger upp de här planerna. 

 

L 3 återkommer flera gånger i intervjun till att det är kunskaperna som är det viktigaste i 

skolan.  

 

 Det är faktiskt kunskaper vi ska hålla på med i skolan 

 

 Nu heter ordet kunskap och kvalitet, kvalitetsredovisning, det är det det ska handla om och 

 dit vi ska nu igen. Det har varit fruktansvärt släpphänt. 

 

 Ja, vi måste få med fler på de nationella proven. Vi måste få fler barn som kan läsa igen. 

 

L 3 ser hinder för att denna kunskapsutveckling ska kunna ske, framför allt i ekonomiska 

termer av resurser och personal. 

 

 Vi har ju inte speciallärare och ekonomi. 

 

 Vi har ju kursplaner på det här, och det här ska vi nå va, men så har vi många gånger kanske 

 inte personal till detta. 

 

 Vuxenbrist, man har inte tillräckligt med lärare. 

 

 För att uppfylla detta så måste vi ha mer personal. 

 

 De är så många och så hopfösta, vi skulle ha mindre grupper och kunna bry sig om dem. 

 

Kategori 4: Lärare uppfattar sitt arbete utifrån Lp o 94 som ett arbete med 

utgångspunkt från egna och kollegors erfarenheter. 

Läraren uppfattar här att läroplanen till vissa delar inte stämmer överens med de egna 

värderingarna och med egna uppfattningar om vad som ska göras i skolan. Läraren använder 

sig i större utsträckning av kollegors och egna erfarenheter än kursplanen vid 

planeringsarbete. Mål formuleras utifrån verksamheten snarare än utifrån styrdokumenten. 

 

 Jag tror att jag har sett såna här planeringar som andra lärare har gjort, och jag har känt  

liksom att jamen i dom här fem så kan man liksom på nåt sätt få in det mesta och det viktigaste. 

 så att då har jag fastnat för dom, temana kan man säga. 
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 Jag har ju inte haft det sådär jättestyrt för att, det beror ju på […]  jag har nån slags flexibel  

 planering, man har lite tankar i bakhuvudet liksom från dag till dag, eller vecka till vecka. 

 

 Jag har inte haft nån sån här planering förut heller utan det här är ganska nytt för mig. Men, 

 jag har nog känt ett behov av det och jag har märkt på både barn och föräldrar att det skulle 

 nog vara bra och ha det liksom. 

 

I det ovanstående har vi samtalat omkring vad som styr när L 4 planerar sitt arbete och vi 

tolkar dessa utsagor som att styrdokumenten inte är särskilt centrala i det planeringsarbetet. 

Det baseras mer på egen eller andras erfarenheter. 

 

När vi samtalar om arbetet med att utforma den lokala kursplanen tycker vi oss se att det 

arbetet delvis är styrt av vad L 4 tycker sig kunna utläsa i styrdokumenten, men också utifrån 

kollegors erfarenheter och av hur verksamheten redan bedrivs. 

 

 Ja, vi utgick egentligen från den som, den gamla som dom hade skrivit för ett antal år sen och 

 sen gick vi in och tittade på styrdokumenten och så skrev vi om den kan man säga, så att vi 

 tyckte att den passade mer med dels det vi tyckte se i styrdokumenten och dels det vi tyckte att 

 vi jobbade med på lektionerna. 

 

 Vi har varit ute och tittat på nätet och tittat lite på andra skolor och så har vi jämfört med styr- 

 Dokumenten, dom centrala, och sen har vi då skrivit. 

 

L 4 uttrycker en viss osäkerhet i relationen till Lpo 94. 

 

 Jo det finns, det står liksom i, i värdegrunden står det men det kommer ändå inte med som nåt  

 sånthära uppnåendemål och det tycker vi är jättekonstigt. Man tappar det och det tycker jag  

 faktiskt är väldigt dåligt. En sån viktig grej som beskrivs där i värdegrunden borde också kunna 

 få följa med hela vägen ner. 

 

 Vi kände som att dom hade tappat bort vissa saker. Bland annat så tror jag det var det här med, 

 vi hade till exempel förra året, så hade vi skrivit om att vara schysst mot varandra, och det  

 visade sig att tyvärr, vi har nog ingen täckning för det när vi tittar i dom senaste, och det  

 tyckte vi var jättekonstigt […] så jag tror vi tog bort det nu och ändå känns det som att, det är 

 ett av de tydligaste mål som jag jobbar med ändå. 

 

Hon ger uttryck för att inte riktigt få ihop hur delarna i Lpo 94 förhåller sig till varandra, och 

för att läroplanen inte stämmer med vad hon själv anser viktigt.  
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4.2 Sammanfattning av undersökningens resultat  

Lärarna i vår undersökning representerar fyra skilda uppfattningar av lärararbete utifrån Lpo 

94 och dessa kan också spegla hur relationen mellan de nationella styrdokumenten och 

praktiken i skolan ser ut, vilket är vårt syfte. 

 

De fyra kategorierna vi konstruerat utifrån intervjusvaren är:  

• Lärare uppfattar sitt arbete utifrån Lpo 94 som en tolkning med hjälp av sina 

pedagogiska kunskaper. 

• Lärare uppfattar sitt arbete utifrån Lpo 94 som att följa ett regelverk. 

• Lärare uppfattar sitt arbete utifrån Lpo 94 som ett arbete som innebär att förmedla 

kunskap. 

• Lärare uppfattar sitt arbete utifrån Lpo 94 som ett arbete med utgångspunkt från egna 

och kollegors erfarenhet. 

 

Vi kommer i det följande att diskutera våra resultat i förhållande till vår bakgrund. 
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5. Diskussion 

Vår utgångspunkt för undersökningen har varit att fördjupa förståelsen av relationen mellan 

de nationella styrdokumentens intentioner och praktiken i grundskolan. För att nå en 

fördjupad förståelse har vi i vår bakgrund strävat efter att ge en bild av vilken roll lärare i 

grundskolan har i den mål- och resultatstyrda skolan och även en bild av vilka faktorer som 

enligt tidigare forskning har betydelse för hur den här relationen kan se ut. Vidare har vi, 

genom en empirisk undersökning i form av en kvalitativ intervjustudie, erhållit en bild från 

verksamma lärare i grundskolan av hur de uppfattar sitt arbete i förhållande till Lpo 94. Våra 

intervjuer tar sin utgångspunkt i lärarnas perspektiv för att få en uppfattning om deras 

livsvärld. Genom att de intervjuade själva beskriver hur de uppfattar sitt arbete med 

utgångspunkt från läroplanen kan vi skapa oss en förståelse av hur relationen mellan 

styrdokument och praktik ser ut. Genom att belysa olika dimensioner av läroplanen och 

arbetet med de lokala arbetsplanerna har vi, genom lärarnas berättelser, kunnat få bekräftat att 

mycket av den forskning som bedrivits på området har relevans även för de skolor där ”våra” 

lärare arbetar.  

 

5.1 Läroplanens dimensioner 

Lärare ska tolka den påbjudna läroplanen och tillsammans med eleverna planera och 

utvärdera undervisningen (Skolverket 2000). Som vi ser det, verkar samtliga lärarna 

införstådda med att man som lärare förväntas förhålla sig till Lpo 94, och arbeta utifrån den. 

På vilket sätt de förhåller sig till och arbetar utifrån Lpo 94 skiljer sig dock åt.    

 

Lärarna i vår undersökning refererar ofta till uppnåendemålen under intervjuerna, däremot är 

det endast L1 som talar om strävansmålen som viktiga att fundera över. Skolverket (2000) 

menar att strävansmålen tydliggör de kunskapskvaliteter som är viktiga i de olika ämnena och 

att de ska utgöra det främsta underlaget för planering av undervisningen. I strävansmålen sätts 

inte någon gräns för elevernas kunskapsutveckling, medan uppnåendemålen endast beskriver 

en miniminivå av kunskaper som eleverna ska uppnå det femte respektive det nionde skolåret 

(Skolverket 2000). L1 talar om just detta när det gäller skillnaden mellan de två typer av mål 

som finns i Lpo 94. Ingen av de andra lärarna refererar till strävansmålen på ett sätt som gör 

att vi kan förmoda att de reflekterar över dem i någon större utsträckning, eller funderar över 

vilken roll dessa mål har i utbildningen. L2 och L3 är första hand fokuserade på 

uppnåendemålen och det är också dessa mål som är utgångspunkter för deras 
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planeringsarbete. L4 talar varken om läroplanen eller om några mål när hon berättar om vad 

som styr hennes planeringsarbete. Det är framför allt vad man ”brukar” göra och kollegors 

erfarenheter som styr hennes arbete i det fallet. Vi anser att L1:s uppfattning om de två 

typerna av mål ligger till stor del i linje med intentionerna i läroplanen. Vad gäller de övriga 

kan vi fråga oss om deras uppfattning om målen begränsar elevernas kunskapsutveckling? 

Om utgångspunkten är miniminivån bör det också ha betydelse för hur denna utveckling ser 

ut. Även i fallet med L4 ser vi att det finns risk för att eleverna inte utvecklas i enlighet med 

läroplanens intentioner. 

 

Den dimensionen som Goodlad (1979) kallar den uppfattade läroplanen kan beskrivas som 

den läroplan som uppfattas av dem som kommer i kontakt med den. Eftersom den påbjudna 

läroplanen är en kompromiss av olika ståndpunkter ger den ett betydande tolkningsutrymme 

(Goodlad 1979). På vilket sätt lärare sedan förhåller sig till detta tolkningsutrymme har att 

göra med vilken erfarenhet de har och vilka attityder de har till att undervisa (Imsen 1999). Vi 

kan se att detta stämmer överens med det L 3 i vår undersökning berättar. Hon anser att det 

som står i läroplanen är det som hon arbetat med under 36 år som verksam lärare. Under dessa 

år har flera läroplaner ersatt varandra och det faktum att hon kan arbeta vidare som hon gjort 

förut, måste betyda att det finns utrymme för henne att tolka nya läroplaner utifrån det arbete 

hon redan gör. Här tror vi det finns ett problem vad gäller styrningen av skolan. Det ter sig 

som att L 3 finner stöd för det hon gör och har gjort i sitt arbete, oavsett hur läroplanen ser ut. 

På det sättet utgör det stora tolkningsutrymmet i läroplanen en risk för att styrdokumentens 

intentioner inte förverkligas i praktiken.  

 

I läroplanstexten finns det vidare flera breda och svårtolkade ord som inte anknyter till något 

konkret minnesinnehåll och dessa gör att det kan bli svårt att konkretisera mål som ska 

möjliggöra styrdokumentens intentioner i praktiken (Dahlgren & Östling Dahlgren 1992). 

Exempel på detta är ord som kritiskt tänkande, ansvarstagande och solidaritet. Det innebär 

ofta stora svårigheter att utifrån dessa abstraktioner formulera delmål som ska möjliggöra 

intentionerna i praktiken (Dahlgren & Östling Dahlgren 1992). I vår undersökning 

framkommer att L4 har svårt att hitta belägg för de demokratiska värderingar hon vill arbeta 

efter i Lpo 94. Hon menar att hon saknar ett mål som säger att man ska vara schysst mot 

varandra och kan inte förstå varför man ”tagit bort” det. Vi ser det som att L4 kan ha problem 

med dessa så kallade honnörsord som Dahlgren & Östling Dahlgren (1992) talar om, då vi 

uppfattar det som att hon har svårt att förstå och omsätta dessa ord till ett konkret 
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sammanhang. Här ställer vi oss tveksamma till att läroplanen fungerar som den 

kommunikation mellan aktörer som Stenhouse (i Imsen 1999) menar att den ska vara. Vi 

frågar oss om Lpo 94:s tolkningsbarhet snarare kan vara ett hinder än en möjlighet för L4 i 

hennes arbete. Beträffande L1 uppfattar hon att Lpo 94:s tolkningsbarhet är en möjlighet att ta 

vara på. En möjlighet som ger henne ökat utrymme att kombinera egna erfarenheter med mål 

och riktlinjer. L2 uppfattar å sin sida Lpo 94 som lite väl tolkningsbar och uttrycker därmed 

att hon skulle önska något klarare riktlinjer i sitt arbete.  

 

Skolans kultur och traditioner är också en del av det som kan ingå i vad vi kallar den 

uppfattade läroplanen. Berg m.fl.(1999) menar att skolkultur är en viktig styrkälla för den 

verksamhet som den enskilda skolan bedriver. I vår undersökning återkommer flera av lärarna 

till att en del av det som styr arbetet med planering och lokala arbetsplaner är ” hur vi brukar 

göra” eller ”vad vi gör på den här skolan”.  L4 anger också att hennes undervisning under 

halva terminen bestäms av traditioner. Den lokala skolans tradition och kultur finns som vi ser 

det tydligt närvarande hos var och en av lärarna. Precis som Berg m.fl.(1999) menar, märker 

vi också att detta är något av ett abstrakt fenomen, som lärarna tydligt uttrycker men inte 

själva verkar reflektera över. Vi uppfattar också att denna skolkultur varit närvarande i 

intervjuerna på ett sätt som visar att en viss skola har en viss kultur, men vi kan också se att 

det inom en och samma skola kan anas olika sådana. De olikheterna tycker vi mest kan 

förklaras som att var och en av lärarna har en form av egen ”kultur”. 

 

Vi kan se att det på flera olika sätt finns begränsningar i vad som kan vara möjligt att 

genomföra i praktiken utifrån de svar vi fått från lärarna vi intervjuat. En del av de hinder som 

finns ligger i den tillgängliga eller möjliga läroplanen (SOU 1992:94). Det handlar om 

ekonomi, läromedel och storleken på barngrupper bland annat. L3 anger tydligt och flera 

gånger att skolans ekonomi utgör ett hinder för att barnen ska få kunskaper och därigenom nå 

målen. För stora barngrupper och för få vuxna menar hon, medför att eleverna har sämre 

möjligheter att lyckas med detta. Även L1 och L2 anger att ekonomi har betydelse för vad 

som kan göras i praktiken, även om det framgår indirekt av svaren i intervjuerna. Ekonomi 

kan ses som en av de organisatoriska ramar som inte läraren själv kan påverka (Dahllöf i 

Lundgren 1989) och eftersom det tycks föreligga stora begränsningar ekonomiskt i den 

kommun där lärarna vi har intervjuat arbetar, har det också betydelse för hur stort genomslag 

den påbjudna läroplanen kan få i undervisningen på dessa skolor (SOU 1992:94). Ekonomiska 

åtstramningar innebär ofta större klasser med färre vuxna, vilket tydligt är fallet på den skola 
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där L3 arbetar. Denna form av resursstyrning av skolan som det kan vara frågan om, ses som 

en motsättning till den målstyrning, strävan mot värdegemenskap och arbetsformer som 

betonas i läroplanen (Kärrby & Lundström 2004). 

 

De sociala förhållanden som råder i klassen har stor betydelse för hur praktiken kan komma 

att se ut (Imsen 1999). Alla lärarna refererar till barngruppen som en faktor som man tar 

hänsyn till, framför allt vid lektionsplanering; vad man anser som möjligt att göra tillsammans 

med den grupp man ska undervisa. L4 ser det som en stor svårighet att det sociala samspelet i 

gruppen inte fungerar särskilt väl nuförtiden. Eleverna är inte alltid så intresserade, aktiva, 

harmoniska och väldisciplinerade som förutsätts i läroplanen (Imsen 1999). Det här kan också 

ha betydelse för vilket genomslag den påbjudna läroplanen kan få i praktiken. 

 

Läromedel är ytterligare en faktor som kan vara en del av den tillgängliga eller möjliga 

läroplanen (Maltén 1995, Wallin 2002). L1 anser att läromedlen förvisso styr en hel del av 

undervisningen, men att det är viktigt att vara vaksam på vad som finns i dem. Hon menar att 

man måste lita på att författarna har läroplanen som utgångspunkt när de tar fram ett 

läromedel. L2 hävdar att det snarare är de lokala arbetsplanerna som styr, på det sättet att man 

väljer läromedel utifrån vad som står i de lokala arbetsplanerna och inte tvärtom. L3 anser 

heller inte att det är läromedlen som styr utan liksom L2 att man väljer läromedel utifrån hur 

man vill arbeta på skolan. Det verkar alltså som att de lärare vi intervjuat inte anser de är 

särskilt styrda av läromedlen. Vi kan dock fundera på hur läromedlet man sedan valt används 

i undervisningen. I de fall där läromedlet man valt ses som innehållet i den kurs eleverna ska 

tillägna sig får läromedlet en mycket tydligt styrande funktion i undervisningen, även om man 

valt utifrån de lokala arbetsplanerna (Maltén 1995). Har läromedlen i stället en 

referensfunktion blir det inte på samma sätt en ram för vad som är möjligt att göra (Wallin 

2002). Vi kan se att det ter sig som att L1 talar om läromedlen som innehållet i kursen och att 

L3 snarare använder det som referensfunktion i undervisningen. Vad gäller L2 har vi utifrån 

de svar vi fått svårt att avgöra på vilket sätt hon använder läromedlen. L4, som undervisar i ett 

praktiskt ämne, har valt att inte använda läromedel alls. 

 

5.2 Lokala arbetsplaner  

Alexandersson (1999) menar att lärarna genom sina kunskaper om verksamheten förväntas 

utforma den lokala arbetsplanen enligt politikernas intentioner, och att det för detta behövs 
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lärare som kan föra en diskussion om de lokala förhållandena på skolan. Det fordras dessutom 

en väl utvecklad dialog och en förmåga att kunna binda samman visioner med praktiskt 

handlande. För detta krävs samarbete och gemensamma begrepp, vilket medför krav på en 

kollektiv och systematisk reflektion. Vi har i vår undersökning sett att arbetet med de lokala 

arbetsplanerna ser olika ut på de båda skolorna. På den ena skolan uppger L3 att alla sitter 

tillsammans, alltid, när detta arbete görs. L3 uppfattar att det lokala arbetsplansarbetet är 

något som alla deltar i och dessutom diskuterar omkring. Revidering sker med jämna 

mellanrum och man är noga med att vara ”uppdaterad” gentemot de nationella kursplanerna 

som hon tycker styr arbetet med de lokala arbetsplanerna. Man kan här se det som att de 

arbetar med planerna på ett sätt som Alexandersson (1999) ser som reflekterande och att 

dialogen och diskussionen finns med i arbetet med de lokala arbetsplanerna. Vad som inte 

framgår här är att L4, som tillhör samma arbetslag som L3, inte deltar i arbetslagets arbete 

med de lokala arbetsplanerna. Hon utarbetar i stället den lokala arbetsplanen i sitt ämne 

tillsammans med en annan lärare som har samma ämne. Det som styr detta arbete är snarare 

egna och kollegors erfarenheter än nuvarande läroplaner och kursplaner. Vi vet inte vad detta 

beror på, men vi funderar över om det kan ha betydelse att den här läraren undervisar i ett 

praktiskt ämne. Med tanke på den osäkerhet L4 uttrycker i sitt arbete med att få en koppling 

mellan visioner och praktik, kan vi se att hon antagligen skulle kunna dra nytta av att delta i 

arbetslagets arbete med de lokala arbetsplanerna. Detta för att få tillfälle att diskutera och föra 

en dialog omkring Lpo 94 på det sätt Alexandersson (1999) förespråkar.  

 

På den skola L1och L2 arbetar, gör man det lokala arbetsplansarbetet ämnesvis och man 

deltar i den ämnesgrupp man är ”bra på”. Detta innebär att inte alla i arbetslaget sitter 

tillsammans, utan i mindre grupper.  När L1 beskriver det lokala arbetsplansarbetet menar hon 

att Lpo 94 styr detta arbete, men pekar samtidigt på att erfarenhet och läromedel också styr. 

Hon talar också vad som är rimligt att göra. L2 menar att arbetet med de lokala arbetsplanerna 

styrs av de mål som ska uppnås och som ges uttryck för i Lpo 94 och i kursplanerna. Hon 

talar om det lokala arbetsplansarbetet som ett arbete i flera steg där man utgår från 

uppnåendemålen i Lpo 94, vilka sedan konkretiseras i de lokala arbetsplanerna. Trots att de 

båda lärarna jobbar på samma skola kan man se att det inte tänker helt lika i arbetet med de 

lokala arbetsplanerna. De verkar hålla fast vid sina personliga uppfattningar även i detta 

gemensamma arbete. L1 uppfattar det också som att det ibland finns meningsskiljaktigheter 

när de lokala arbetsplanerna ska utformas. De här meningsskiljaktigheterna bygger oftast på 

att lärarna har olika traditioner och erfarenheter om vad man borde kunna i den och den 
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årskursen. Då, menar L1 att det är bra att gå till Lpo 94 och titta; vad står det där egentligen? 

Här kan vi ana något av den problematik Andersson (1998) skriver om, där hon menar att det 

inte alltid är en lätt uppgift att omsätta de nationella målen till en konkret verksamhet, då de 

aktörer som ska göra detta arbete inte alltid strävar åt samma håll. Vilken bakgrund lärarna 

har, uppfattningar om undervisning och lärande spelar en stor roll för hur intentionerna 

uppifrån tolkas och konkretiseras. I detta arbete finns alltså flera faktorer som kan försvåra 

arbetet med de lokala arbetsplanerna. Ingen av lärarna i vår undersökning har gett uttryck för 

att det inte skulle fungera med det lokala arbetsplansarbetet eller att man skulle vara oense. 

Att sitta ned och göra detta arbete verkar alltså inte vara några problem. Dock kan vi se att 

lärarna trots samarbete, på olika sätt ändå tenderar att ha personliga åsikter och erfarenheter 

som ganska tydligt lyser igenom. Detta stämmer väl överens med Alexanderssons (1999) 

tankar om att hur skolan möter intentionerna uppifrån styrs mycket av samspelet mellan 

människor och grupper som på olika sätt strävar efter att förverkliga sina intressen. 

 

Vad vi sett är alltså att det lokala läroplansarbetet på en skola, kan uppfattas och lösas på olika 

sätt av olika lärare på denna. Vi har också sett att hur arbetet görs, skiljer sig åt på de två olika 

skolorna som finns i samma kommun. 

 

5.3 Avslutning 

I och med decentralisering och mål och resultatstyrning innebär lärarens roll ett större ansvar 

och professionalism. 

Vi har i vår undersökning träffat fyra stycken lärare och intervjuat dem för att fördjupa vår 

förståelse av relationen mellan styrdokumentens intentioner och grundskolans praktik.  

Vi har sett att lärarna i vår undersökning uppfattar sitt arbete utifrån Lpo 94 på olika sätt. En 

av lärarna uppfattar sitt arbete utifrån Lpo 94 som att följa ett regelverk, en annan uppfattar 

det som en tolkning med hjälp av sina pedagogiska kunskaper. En tredje uppfattar sitt arbete 

utifrån Lpo 94 som ett arbete med att förmedla kunskap och en fjärde uppfattar det som ett 

arbete utifrån egna och kollegors erfarenheter. Vad som avgör varför man ser på sitt arbete 

utifrån Lpo 94 på så olika sätt, ser i vår undersökning ut att kunna ha flera förklaringar. Att 

det i Lpo 94 finns ett stort tolkningsutrymme kan vi se som en viktig förklaring. Flera av 

skillnaderna i lärarnas uppfattningar tycks också återfinnas i det Goodlad (1979) kallar den 

uppfattade läroplanen. Den tillgängliga eller möjliga läroplanen består till stor del av ramar 
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som ligger utanför lärarens kontroll, men vi har sett att den ändå har betydelse för hur 

relationen mellan styrdokumentens intentioner och praktiken i grundskolan kan förstås. 

För att en tolkning av läroplanen ska kunna ske i linje med styrdokumentens intentioner krävs 

professionella lärare (Falkner 1997, SOU 1992:94). Alexandersson (1999) menar att det i 

lärarprofessionalismen ligger en förmåga att kunna reflektera över och kritiskt granska den 

egna verksamheten. Detta för att man som lärare ska kunna avgöra om tolkningarna leder till 

att läroplanens intentioner realiseras i praktiken. Att som L1 i vår undersökning, uppfatta 

arbetet utifrån Lpo 94 som en tolkning med hjälp av sina pedagogiska kunskaper tycks ligga 

nära definitionen av en professionell lärare, som Alexandersson (1999) beskriver den. L1 

anser också att reflektion är en central del av hennes arbete. Vi kan dock utifrån vår 

undersökning inte avgöra huruvida dessa fyra lärare är professionella eller inte.  

 

Utifrån vår undersökning kan vi till sist säga att den enskilde lärarens uppfattningar om sitt 

arbete tycks ha stor betydelse för hur relationen mellan styrdokumentens intentioner och 

grundskolans praktik kan se ut. Det skulle utifrån detta vara intressant att undersöka närmare 

hur det gemensamma arbetet med att tolka Lpo 94 ser ut. Leder det till djupare samtal om vad 

lärande är och vilket innehåll undervisningen bör/kan ha på den enskilda skolan eller ses det 

som ytterligare en arbetsuppgift som bara ”måste göras”?  
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Bilaga 1 

 

Information till intervjupersoner: 

 

 

• Vi heter Anna-Lena Persson och Ingela Skoglund och kommer från Finnerödja. Vi 

studerar vid Örebro universitet till lärare och håller för närvarande på med vårt 

examensarbete. 

• Vi ska göra en undersökning som handlar om relationer mellan styrdokumenten i 

skolan och lärarnas arbete och vi ska vara klara med det i januari nästa år. 

• Intervjun som vi önskar göra tillsammans med dig kommer i stora drag att handla om 

ditt arbete som lärare och dina uppfattningar om läroplanen. 

• Vi skulle vilja göra intervjun någon gång under vecka 46 alt. vecka 47 om det passar, 

och vi räknar med att det kommer att ta mellan 30 och 45 minuter. Om det känns bra 

för dig kommer vi gärna till din arbetsplats. För att underlätta för oss att bearbeta 

informationen du delger oss så vill vi gärna banda vårt samtal. Banden kommer sedan 

endast vi två att hantera och lyssna på, och när vårt arbete är godkänt kommer de att 

raderas. Varken ditt namn eller skolans namn kommer att nämnas i vår undersökning. 

• Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och du har också möjlighet att avbryta 

intervjun under tiden den pågår om du vill det. 

• När undersökningen är klar kommer den att finnas tillgänglig via nätet på Örebro 

universitetsbibliotek och databasen Diva så att ni kan ta del av den om ni vill. 

• Du får gärna kontakta oss om du undrar över ytterligare saker innan vi träffas för 

intervjun. Anna-Lena hemtel. xxxx. Ingela hemtel. xxxx.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                             Bilaga 2 

 

 

Intervjuguide: 

 

 

 

• Vad är det som styr ditt arbete med terminsplanering? 

• Vad är det som styr ditt arbete med lektionsplanering? 

 

 

• Kan du berätta lite om hur ni fått fram era lokala arbetsplaner? 

• Vad/vem uppfattar du har varit styrande i det arbetet? 

  

 

• Vilka svårigheter respektive möjligheter ser du med Lpo94? 

• En del menar att mål- och resultatstyrningen i Lpo94 innebär en stor frihet för 

läraren att själv välja undervisningsinnehåll och metoder. Hur ser du på det? 

 

 

• Vad uppfattar du att din uppgift som lärare är i stora drag? 

 

 

 


