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Förord 
 

Vi vill härmed framföra vårt tack till de lärare som ställde upp och lät sig intervjuas, 
samt till vår handledare Yvonne Blomberg för goda råd och hjälp under arbetets 
gång. 
 
Utan er hade detta arbete inte kunnat genomföras. 
 
Stort tack! 
 
Mia & Lise. 
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Abstract 
 
Vi har, genom en kvalitativ intervjustudie, undersökt vad det är som styr när lärare planerar sin 
verksamhet i skolan. Vilket/vilka av styrdokumenten är viktigast för tolv lärare vid 
undervisningsplanering, läroplanen eller kursplanen och dess mål? Två högstadieskolor i två 
kommuner har undersökts. Som bakgrund ges en historisk inblick i tidigare system. 
 
Resultatet visar vissa olikheter mellan skolorna när det gäller gemensamma tolkningar av 
kursplanerna, men likheter i ämnesplaneringen. Vi har dragit slutsatsen att varje skola bör ha ”sin 
egen” tolkning av styrdokumentens mål för att säkerställa undervisningens kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: styrdokument, kursplaner, gemensamma måltolkningar, ämnesplanering 
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1. Inledning 
 
Det är knappast någon yrkeskategori som är så utsatt för allmänhetens granskning och tyckande 
som lärarkåren. De allra flesta vuxna har själva gått i skolan och kommer ihåg sina lärare därifrån 
och många av dem har ju idag egna barn som går eller har gått i skolan. Under det sena 1990-talet 
och fram till idag har det massmediala intresset för skolan ökat. Så gott som dagligen kan man i 
media läsa artiklar som på något sätt handlar om skolan och skolvärlden. De allra flesta artiklarna 
målar upp en bild av skolan som en institution i kaos.1
 
Mycket har hänt inom skolans värld sedan obligatorisk skolgång för alla infördes i Sverige för 
ungefär 150 år sedan. Ett antal olika läro- och kursplaner har styrt skolans innehåll och 
utformning utifrån samhällets behov och krav. Olika kunskapssyner har dominerat tankarna på 
”den färdiga produkten”, d.v.s. eleven och dess kunskaper efter avslutad grundskola. Skolans sägs 
vara en spegel av samhället och därför har förändringar och reformer avlöst varandra i takt med 
samhällsutvecklingen.  
 
Dagens skola sägs vara målstyrd och inte som tidigare regelstyrd. Med detta menas att det är 
målen för varje kurs som ska uppnås och att vägen dit inte är styrd på samma sätt som tidigare. 
Svårigheterna med en målstyrd skola kan vara många, bland annat kan den ge upphov till 
konflikter mellan olika regler och krav som finns samt mellan olika lärares och olika skolors syn 
på kunskap. Vi har under våra VFU-perioder upplevt att definitionen på en målstyrd skola verkar 
variera med olika lärares syn på begreppet.2 Det har lett till att vi vill undersöka vilken betydelse 
de olika styrdokumenten, främst kursplanerna inom ämnena svenska och engelska, har för några 
olika lärare inom respektive ämne, främst när det gäller hur de planerar och organiserar arbetet. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med det här arbetet är att ta reda på vilken betydelse de olika styrdokumenten, och då 
främst kursplanerna inom ämnena svenska och engelska, har för några olika lärare vid planering 
av undervisningen. 
 
1.2 Frågeställning 
 
Vår övergripande frågeställning är följande: Vad är det som styr när lärare planerar sin 
verksamhet i skolan?  
 
1.3 Metod 
 
Vi har genomfört en undersökning i form av en kvalitativ intervjustudie.3 Vi har djupintervjuat 
sammanlagt tolv utvalda lärare, sex inom ämnet svenska och sex inom ämnet engelska. 
Informanterna kommer från två olika skolor i två kommuner, en skola från vardera kommunen. 
Skolorna är av likvärdig storlek när det gäller antalet elever och alla informanter är utbildade 
lärare. 
 
De personliga intervjuerna skedde under s.k. informerat samtycke och de semistrukturerade 
intervjuerna spelades in på band för att sedan transkriberas. Vi valde att transkribera intervjuerna 
för att det ger ett högre analysvärde. Vi använde oss även av fältanteckningar under intervjuernas 
genomförande. Vi har redigerat talet en aning i de fall vi redovisar informanternas svar i form av 

 
1 Mats Greiff,  ”Att studera lärararbetets förändring. Teoretiska och metodiska reflektioner” i Nära gränsen?: 
Perspektiv på skolans arbetsliv. Katrineholm, 2004, s. 47 
2 VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och det är en form av praktik för lärarstudenter. 
3 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund, 1991, s. 12-13 
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citat, för att göra rådata begripligt för läsarna. Vi är medvetna om att det innebär att materialet 
förlorar en del av sin autencitet, men resultatet vilar ändå på våra tolkningar av informanternas 
uppgifter.4 (Efter att undersökningen är avslutad kommer givetvis bandupptagningarna, 
transkriberingarna och fältanteckningarna att förstöras.) Vi har sedan tolkat intervjusvaren och 
därefter dragit våra slutsatser. 
 
1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att endast intervjua lärare inom ämnena svenska och engelska eftersom dessa ämnen 
är de som vi har utbildat oss inom. Vidare har vi valt ut lärare som undervisar inom grundskolans 
senare år för att få en enhetlig bild av svaren. Vi begränsade oss till att göra vår undersökning på 
två skolor eftersom tiden inte tillät fler. 
 
1.5 Litteratur 
 
Vi har använt oss av litteratur inom området, främst boken Svensk utbildningshistoria: Skola och 
samhälle förr och nu (1997) av Gunnar Richardsson för information till bakgrunden. För övrig 
litteratur hänvisar vi till litteraturförteckningen. 
 
1.6 Disposition 
 
Uppsatsens disposition är följande: Efter den här inledningen redovisas bakgrunden till dagens 
skolsystem, från Lgr 69 till dagens läroplan, Lpo 94. Sedan ges en kortare introduktion till vad 
kursplaner och betygskriterier anger. Därefter kommer resultatredovisningen där varje 
intervjufråga redovisas för sig, först med svaren från engelsklärare på skola A, sedan skola B, efter 
det svensklärarna på respektive skola. Hela resultatredovisningen följer den strukturen. En 
kortare sammanfattning av alla tolv informanters svar ges efter varje intervjufråga. Även en del 
med övriga aspekter redovisas innan hela resultatet sammanfattas. Vi gör en kortare avslutning 
efter diskussion och slutsatser. Sist i uppsatsen finns litteraturförteckning samt bilagor.  
 
 
2. Bakgrund 
 
När den nuvarande läroplanen Lpo 94 togs i bruk år 1994 lämnade Sverige systemet med 
regelstyrning bakom sig och övergick till ett decentraliserat arbetssätt.5 Det innebär att det inte 
längre är staten som reglerar innehållet i undervisningen eftersom det numer är kommunen som 
är skolans huvudman. Det åligger varje skola och i förlängningen även varje lärare att organisera 
undervisningen på ett sätt som gör att kursplanernas mål nås. I bakgrunden avser vi att ge en liten 
överblick över hur samhället såg ut tidigare samt vilka tankar och idéer som ledde fram till 
skolreformerna och de tidigare läroplanerna Lgr 69 och Lgr 80, samt den nuvarande: Lpo 94.6 
För att kunna förstå dagens skolsystem behövs en inblick i gårdagens system, vilken ges nedan. 
 
2.1 Kort historisk överblick 
 
Fram till år 1970 skedde stora förändringar i det svenska samhället. Nämnas bör väl 
industrialiseringen, jordbrukets mekanisering, befolkningsökningen och urbaniseringen, 
uppkomsten av de stora folk- och arbetarrörelserna samt en allmän välståndsutveckling med ökad 

 
4 Martyn Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Lund, 2000, s. 130-163 
5 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo 94). 
Fortsättningsvis i undersökningen kommer förkortningen Lpo 94 att användas. 
6 Lgr 69 = Läroplan för grundskolan 1969, Lgr 80 = Läroplan för grundskolan 1980. Hädanefter används 
förkortningarna Lgr 69 och Lgr 80. 
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fritid och ordnad socialvård. De förändringar av skolans struktur som genomfördes efter det 
andra världskriget var färdiga runt år 1970. Strukturen som det svenska skolväsendet fick då, med 
grundskolan, den samlade gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen har i stort sett 
blivit bestående sedan dess.7
 
1957 års skolberedning lade grunden till dagens struktur av skolan och 1962 års skolbeslut 
innebar bl.a. 1) att en 9-årig obligatorisk skola med kommunen som huvudman skulle ersätta 
folkskolan, realskolan och flickskolan som skulle avvecklas, 2) skolan gavs namnet grundskola 
och skulle fördelas på tre 3-åriga stadier: låg-, mellan- och högstadium samt den viktiga nyheten 
(även om detta inte hade beslutats formellt om) att den nya skolan skulle vara examensfri. Detta i 
sin tur innebar att man inte skulle kunna bli tvingad att gå om en klass och att man inte kunde bli 
utkuggad ur skolan.8
 
1968 års riksdag mottog ett förslag till revidering av läroplanen som Skolöverstyrelsen hade 
utarbetat som innebar att en organisatorisk förenkling skulle ske samt att timplanerna skulle 
anpassas till de önskemål som majoriteten av eleverna visat. Riksdagen antog förslaget och den 
nya läroplanen, som fick namnet Lgr 69, började sedan tillämpas år 1970.9
 
2.2 Lgr 69 
 
Rubriker i Lgr 69 anger följande mål och riktlinjer för skolans verksamhet: Eleven i centrum, 
inriktning mot framtiden, hem – skola – samhälle, personlighetsutveckling och undervisning, 
individuell utveckling, elevernas sociala utveckling, läroplanens roll, undervisningsformer och 
arbetssätt samt samverkan för elevens bästa.10  När det gäller kursplanerna i svenska och engelska 
så anger de rätt tydligt vad det är som eleverna skall tränas i och hur det skall göras. Tyngdpunkten 
ligger vid de grundläggande färdigheterna att lyssna, se och tala, läsa och skriva.11 Den är upplagd 
enligt följande huvudavsnitt: 1) Mål och riktlinjer, 2) Allmänna anvisningar för skolans 
verksamhet, 3) Timplaner och 4) Kursplaner med anvisningar och kommentarer. 12

 
I början av 1970-talet hamnade hela världen i en djup och långvarig ekonomisk kris. För skolans 
del ledde detta till minskade statliga och kommunala bidrag, vilket självklart fick negativa 
konsekvenser. Sommaren 1970 tillsatte regeringen en parlamentarisk utredning för att föreslå 
åtgärder för skolans inre arbete, den s.k. SIA-utredningen. De tittade bl. a. på elever med speciella 
svårigheter, ett rationellt och behovsorienterat utnyttjande av skolans resurser, verksamheten i 
skolan vid sidan av de schemalagda lektionerna samt tillsynen av de yngre barnen efter och ev. 
även före skolans början. Efter fyra års utredningsarbete föreslog SIA-utredningen en rad 
åtgärder vilka sedan ledde till tre viktiga SIA-beslut: ny arbetsordning (ökade inslag av 
arbetslagsarbete), nytt statsbidragssystem (införandet av den samlade skoldagen beroende på 
behovet och kommunens ekonomiska resurser) samt en ny läroplan: Lgr 80.13

 
2.3 Lgr 80 
 
Lgr 80 angav följande rubriker som skolans mål: likvärdig utbildning, kunskaper och färdigheter 
samt fostran och utveckling. Nytt för kursplanerna var att det för varje ämne anges ett syfte, 
målen, huvudmomenten i arbetet samt riktlinjer för arbetet. Målen var fortfarande att utveckla de 

 
7 Gunnar Richardsson, Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu. 7. rev. uppl. Lund, 1977, s. 
96-97 
8 ibid, 1977, s. 121-122 
9 ibid, 1977, s. 123  
10 Lgr 69, allmän del, s. 10-17 
11 ibid, s. 128-136 samt 142-145 
12 ibid, s. 6-7 
13 Richardsson, 1977, s. 180-187 
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fyra färdigheterna att läsa, skriva, tala och lyssna och upplägget är i stort sett detsamma som i Lgr 
69. Ännu fanns det ganska tydliga anvisningar om vad som skulle göras och hur det skulle göras.14

Under 1980-talet blev det en stor förändring av den samhällsekonomiska situationen med en 
blomstrande högkonjunktur och brist på arbetskraft. I samhället ökade intresset för tekniska och 
ekonomiska studier och kunskapskraven fick ett starkare genomslag. I 1982 års 
regeringsförklaring betonades detta på följande sätt: 
 
                              Barn och ungdomar är i skolan för att lära och utvecklas. Kunskap blir allt 
                              viktigare ju mer komplicerat samhällsliv och teknik blir. Därför får tillgång 
                              till kunskap inte bli ett privilegium för en avgränsad krets. Detta måste vara 
                              en utgångspunkt i utbildningspolitiken.15

 
Vidare lyftes några skolområden fram som särskilt viktiga. Dessa var en förstärkning av 
svenskundervisningen för att främja skolans roll som kulturbärare och kulturförmedlare, att 
eleverna skulle få ökade möjligheter till fritt studieval samt att de skulle få praktisk 
arbetslivsorientering.16

 
Utvecklingen fortsatte sedan mot en minskad statlig reglering av skolan och trenden pekade 
tydligt mot mindre statlig styrning och mera frihet för kommuner och enskilda individer. 1989 
togs ett riksdagsbeslut som gällde den nya modellen för styrning av skolan. Följande 
grundprinciper skulle prägla modellen:  
 
• Ökat lokalt ansvar för skolverksamheten 
• Utveckling från regelstyrning mot målstyrning (färre regler, tydligare mål) 
• Mer målmedveten utvärdering 
• Stärkt skolledning 
• Bättre information, förstärkta fortbildningsinsatser om skolans mål samt 
• Effektivare tillsyn av verksamheten i skolorna 
 
Riksdagsbeslutet fick som konsekvenser krav på en läroplansrevision och som en följd bl.a. av 
1991-års beslut om flexibel skolstart för 6-åringar tillsattes en läroplanskommitté som skulle lägga 
fram förslag om den fjärde läroplanen sedan grundskolans tillkomst 1962. Lpo 94 blev resultatet 
och vad som skiljer den läroplanen från de tidigare läroplanerna följer nedan.17  
 
2.4 Lpo 94 
 
Lpo 94 innebär några större förändringar gentemot de tidigare läroplanerna. För det första så 
omfattar den hela det obligatoriska skolväsendet, alltså även sameskolan, specialskolan och 
särskolan. För det andra så skiljer sig strukturen genom att den endast omfattar mål och riktlinjer 
och alltså ingenting om hur målen skall nås och för det tredje så anger den förutom skolans 
värdegrund även ursprunget till den. Målen som finns uppsatta för den målstyrda grundskolan är 
av två slag: mål att arbeta mot och sträva efter, s.k. strävansmål, samt mål som skolan har som 
ansvar att ge alla elever möjligheter att nå, s.k. uppnåendemål. De senare är utbildningens krav.18

 
 
 
 
 

 
14 Lgr 80, allmän del, s. 11-60 
15 Richardsson, 1977, s. 159-160 
16 ibid, s. 186-187 
17 ibid, s. 184-188 
18 ibid, s. 188-189 
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Principerna för styrningen av skolan som mål- och resultatinriktad sägs vara dessa: 
 
• Riksdag och regering styr genom att ange nationella mål 
• De grundläggande målen anges i lag 
• Övriga mål och riktlinjer anges i läroplaner 
• Andra statliga styrmedel är lärarutbildning och fortbildning 
• Skolan får statliga bidrag som ej är styrande 
• Skolans huvudman för verksamheten är i första hand kommunen 
• Verksamheten ska följas och utvärderas kontinuerligt 
 
Alla har dock inte rosat skolväsendets förändringar. Den tidigare skolministern Bengt Göransson 
gillade inte alls maktförskjutningen från staten till kommunerna. Även från skolans håll upplever 
man att det finns brister på klara besked ”uppifrån”, vilken upplevs som besvärande på skolorna. 
1990-talets ekonomiska kris slog hårt mot skolorna i form av minskade resurser, både vad gällde 
personal och material. Staten har gjort uttalanden, som svar på den kritik av skolans kvalitet som 
framförts, när det gäller Skolverkets kontrollerande uppgift samt kommunernas ansvar.19 Med 
detta lämnar vi den historiska överblicken och vänder oss mot kursplanerna istället. 
 
2.5 Allmänt om kursplaner och betygskriterier 
 
Kursplanerna anger de krav som staten ställer på undervisningen i olika ämnen och räknas som 
bindande föreskrifter. Under rubriken ”ämnets syfte och roll i utbildningen” preciseras hur ämnet 
motiveras utifrån samhällets behov, samt hur ämnet bidrar till måluppfyllelse gentemot Lpo 94. 
Rubriken ”mål att sträva mot” anger de kunskapskvaliteter som är väsentliga inom ämnet och 
dessa mål anger inte några gränser för elevernas kunskapsutveckling. Under avsnittet ”ämnets 
karaktär och uppbyggnad” återfinns beskrivningar av ämnets specifika egenskaper och vad som 
räknas som kärnan inom ämnet. Slutligen anges under rubriken ”mål att uppnå” den miniminivå 
av kunskaper som varje elev ska ha uppnått under det femte och det nionde skolåret, d.v.s. 
ämnets grundläggande kunskapsnivå vid dessa tidpunkter.  
 
Vad gäller bedömning av eleverna så är det för betyget Godkänd (G) i år nio just ovanstående 
miniminivåer som anger de kunskaper som krävs. Skolverket har fastställt de nationella 
kriterierna för betygen Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG) inom respektive ämne 
och dessa kriterier räknas också som bindande föreskrifter för betygssättningen i slutet av år nio. 
Det högre betygssteget innehåller, förutom samtliga kriterier för det steget, även kraven för det 
lägre steget. Här kan dock viss hänsyn tas om eleven har särskilt väl utvecklad förmåga när det 
kommer till något eller några kriterier som då kan väga upp brister i något eller några andra 
kriterier.20

 
2.5.1 Kursplanen i engelska 
 
Kursplanen i engelska kan i första hand sägas syfta till att eleverna utvecklar ”en allsidig 
kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella 
kontakter”21, men även för en internationaliserad arbetsmarknad, för framtida studier, för att 
kunna hänga med i den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken 
samt för att vidga perspektiven på en engelsktalande omvärld och dess olika kulturer. När 
eleverna ska bedömas står det att det är deras förmåga att behärska receptiva, interaktiva och 

 
19 Richardsson, 1977, s. 167-168 
20 Skolverket Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm, 2000, s. 5-7 
21 ibid, s. 13 
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produktiva färdigheter, vilka ingår i en allsidig kommunikativ förmåga, som ska bedömas utifrån 
olika bedömningsaspekter.22

 
2.5.2 Kursplanen i svenska 
 
Kursplanen i svenska kan i korthet sägas syfta till att eleverna ges goda möjligheter för sin 
språkutveckling, d.v.s. att tala, lyssna, se, läsa och skriva. Vidare står det att ämnet ska ge eleverna 
läs-, film- och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa upplevelser. I 
kursplanen betonas betydelsen av språkets roll inom allt skolarbete och det skrivs att ämnet 
svenska tillsammans med andra ämnen i skolan ska ”utveckla elevernas kommunikationsförmåga, 
tänkande och kreativitet”.23 Även här tas det upp att språk och kultur är förenade och att ämnet 
syftar till att stärka elevernas egna identiteter samt öka deras förståelse för människor med olika 
kulturell bakgrund. I svenska bedöms hur långt eleverna har kommit i sin språkliga utveckling, 
litterära medvetenhet och medvetenhet om olika mediers former och syften.24

 
Med detta som bakgrund övergår vi till att redovisa resultaten av intervjuerna. 
 
 
3. Resultat 
 
Under det här avsnittet kommer resultatet av intervjuerna att redovisas enligt följande struktur: 
Intervjuerna utgick ifrån ett antal fastställda frågeställningar där alla intervjuade, som undervisade 
i antingen engelska eller svenska, fick samma frågor. Det visade sig emellertid att det, förutom 
svaren på de ifrån början fastställda frågorna, dök upp andra intressanta aspekter på läraryrket 
som vi menar är värda att belysas eftersom vi anser att de till stor del har relevans för vår tolkning 
av originalfrågorna. Därför kommer ett avsnitt att adderas där ett antal lärares synpunkter om 
bl.a. tidsaspekten kommer att lyftas fram. 
 
För att förenkla översikten över resultatet blir varje fråga behandlad var för sig och varje lärares 
svar kommer att redovisas därunder. En kort sammanfattning avslutar varje frågeavsnitt. De två 
olika skolorna benämns i fortsättningen som A och B. Lärarna inom varje ämne numreras från 1-
3 under respektive skola och ämne och i resultatet kallas de för informanter. Varje intervjufråga 
har ett eget nummer och de presenteras nedan samt finns som bilaga 2. 
 
3.1 Intervjufråga nr 1: Har ni gemensam eller enskild ämnesplanering inom skolan? 
 
Svar från engelsklärarna på skola A: 
 
Lärarna lägger upp planeringen utifrån kursplanen i ett arbetslag som träffas en gång i veckan, där 
de går igenom kommande prov och jämför klasserna inom sina årskurser med varandra. 
Informant 1 säger att det fungerar bra och betonar vikten av att veta hur eleverna ligger till inför 
det nationella provet. Vidare nämner informanten att det också framför allt är betygskriterierna 
som man går efter. De större frågorna i ämnet tas upp på ämneskonferenser. Enligt informant 2 
så sker ämnesplaneringen på ett enskilt plan där planeringen inför varje lektion, samt inför varje 
vecka blir det som gäller. Adderat till det har informanten även en översiktlig ”traditionell” 
årsplanering, där undervisningen grundas efter ett basläromedel som helt enkelt får utgöra 
grundstommen. Planering tillsammans med andra kollegor sker i ”ganska liten utsträckning”. 
Planeringen sker tillsammans med två andra lärare inför t ex prov i den ena årskursen, enligt 
informant 3, men säger att det annars är enskild planering som gäller och syftar då på en lägre 

 
22 Skolverket, 2000, s. 16 
23 ibid, s. 96 
24 ibid, s. 100 
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årskurs som informanten också har. Påpekar svårigheterna med att få tiden att räcka till med att 
säga: ”Jag är jätteglad om jag hinner planera två dagar framåt.” 
 
Svar från engelsklärarna på skola B: 
 
Informant 1 svarar att det finns både gemensam och enskild planering, där den enskilda 
förekommer mer frekvent, ”i stort sett varje dag”. När det då gäller den gemensamma 
planeringen är det frågor som vad som ska göras gemensamt, gemensamma prov och i vilken 
mån de syftar till målen som diskuteras, men nämner också att det inte blir så ofta. Informanten 
har istället ett samarbete med en annan lärare inom samma ämne där de stämmer av med 
varandra någon gång per vecka vad den andra gör och om det är något de kan göra tillsammans. 
Informanten tycker att det fungerar bra och påpekar att det går att ha gemensam planering även 
om man arbetar med olika saker. Här har informant 2 enskild planering en gång i veckan där en 
totalplanering inför kommande vecka görs. Informanten nämner också att det är meningen att en 
gemensam planering är påtänkt så småningom, men att samarbetet för närvarande är ”lite 
trevande”. Den tredje informanten svarar att det huvudsakligen är enskild ämnesplanering. Den 
enskilda planeringen sker väldigt ofta, både i form av veckoplanering och inför lektioner. På 
ämneskonferenser diskuteras vissa saker inom ämnet men huvudplaneringen är enskild. 
 
Svar från svensklärarna på skola A: 
 
Informant 1 tycker att det ser lite olika ut, beroende på vilka klasser och kollegor som man har. 
Det här läsåret har en viss gemensam grovplanering angående vilka ämnesområden man går 
igenom och vilket material man kan använda med eleverna gjorts, men i huvudsak är det enskild 
ämnesplanering som görs. Det handlar mest om spontana tips, det som blir gemensamt. Från 
informant 2 kommer följande citat: ”Vi som jobbar ihop har ju lite planering tillsammans för att 
köra lite gemensamt, men det blir ju inte någon djupare planering på något sätt”. Informanten 
menar att det mest sker inför någonting nytt och då och då under tidens gång. Mestadels sker 
ämnesplaneringen enskilt. Den tredje informanten svarar att det oftast är väldigt självständigt och 
i den mån det blir någonting gemensamt handlar det mest om snabba diskussioner och tips, det 
lilla som blir gemensamt blir för stort, för övergripande.   
 
Svar från svensklärarna på skola B: 
 
Den första informanten svarar att det blir lite både och. ”[…] i och med att vi har plockat ner 
målen och tolkat för skolan så blir det ju lite utifrån att det är gemensamt, men annars har vi inte 
någon gemensam planering”. Själva lektionsplaneringen blir enskild. Informant 2 anser att det 
inte finns någonting gemensamt vad gäller hur man arbetar rent metodiskt inom ämnet. Om det 
blir någon gemensam ämnesplanering så sker det i så fall spontant, genom att man tipsar varandra 
om olika saker.  ”Det är definitivt enskild, fast det börjar dra lite mer åt gemensam”, svarar den 
tredje informanten. ”Jag skulle kunna tänka mig mer gemensamt. Fördelarna är ju ganska stora 
för det blir ju … Jag tänker då på att man kör större grupper, att man liksom leker över 
gränserna. Fördelarna då blir ju att eleverna får en större helhetsbild”. Vidare säger informanten 
att det finns nackdelar med att planera gemensamt också. Risken finns att det kan bli lite för styrt 
så att man inte kan göra den här processen, utan att man endast gör det som var planerat från 
början eftersom man har lagt ner tid på planeringen. 
 
3.1.1 Sammanfattning fråga 1 
 
Som det ser så verkar i stort sett alla informanter ha enskild ämnesplanering. Det som möjligtvis 
görs gemensamt verkar röra gemensamma prov eller grovplanering och det sker antingen inom 
arbetslaget eller spontant. 
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3.2 Intervjufråga nr 2: Har ni gemensamt kursplanearbete på skolan? 
 
Svar från engelsklärarna på skola A. 
 
Det finns inte direkt någon fastställd tid för att arbeta med kursplanerna berättar informant 1, 
men tillägger att det är något som skolan kommer att få senare. För tillfället arbetar lärarna med 
kursplanen ”lite då och då” och det är närmast betygskriterierna som gäller för varje årskurs som 
man tittar mest på. Informant 2 svarar att det är väldigt lite gemensamt arbete med kursplanerna 
och tycker att detta är ”en brist”. Vikten av att koppla kursplanerna till vad det är som eleverna i 
nian ska kunna betonas. Informanten säger att schemat ”hindrar de naturliga mötesplatserna” 
och anser att det är något som kan förändras genom organisatoriska insatser. Informant 3 svarar 
att det inte finns gemensamt arbete med kursplanerna, men att det vore önskvärt. 
 
Svar från engelsklärarna på skola B: 
 
På denna skola har man arbetat mycket med kursplanerna och tolkningen av de samma, fast det 
var ett tag sedan enligt informant 1. På den tiden fanns det ofta ämneskonferenser och 
studiedagar där all tid las på tolkning av kursplaner och nationella mål. Just nu ägnas 
ämneskonferenserna åt annat, fortsätter informanten, men tillägger att det finns en önskan om att 
man ska kunna kolla över dem igen. Också informant 2 berättar att det har funnits ett gemensamt 
kursplanearbete tidigare, men att man nu känner sig ”klar och nöjd” med det arbetet. 
Informanten berättar också att det finns stenciler för varje mål: t ex en för att tala, en för att 
skriva osv.  På de stencilerna är målen förtydligade och förenklade. Dock är inte dessa mål gjorda 
för varje årskurs utan bara för nian. Den tredje informanten svarar att det inte är det nu inom 
ämnet. Man har mindre diskussioner inom arbetslagen men inga på ämneskonferenserna. 
 
Svar från svensklärarna på skola A: 
 
Informant 1 svarar spontant nej på frågan och menar att de allra flesta jobbar på sitt håll med 
kursplanen. ”Vi har inget gemensamt arbete så, tyvärr.” Informant 2 berättar att det finns någon 
form av lokala arbetsplaner som man kan gå efter, men för det mesta avgör var och en enskilt hur 
de ska genomföra sitt ämne och vad de ska ta med. Ibland frågar man kollegor om tips och ger 
även tips tillbaks. I den mån den lokala arbetsplanen används så är det inte i sin helhet utan man 
plockar bitar ur den. Här säger den tredje informanten att ”vi har haft lite till och från, det har vi. 
Men vi har liksom inte kommit någonstans egentligen, utan vi har tittat då på ungefär vad man 
ska göra i de olika årskurserna. Utifrån det har vi skrivit betygskriterier, så det är det som har 
blivit det viktigaste.” Informanten säger att det är meningen att de ska arbeta vidare med 
kursplanen på skolan och försöka få mer struktur i den lokala arbetsplanen än vad som finns i 
den nuvarande. 
 
Svar från svensklärarna på skola B. 
 
Informant 1 svarar direkt ”Ja, det har vi. Det har vi jobbat med i några år och tyckte väl att vi var 
klara med svenskans, men vi ska till med att revidera en av punkterna nu. Eftersom vi inte är 
nöjda med den måste vi ändra den.” Den andra informanten säger också ja på frågan och 
vidareutvecklar svaret med att berätta att alla ämneskonferenser under nästan ett helt år nästan 
uteslutande ägnades åt kursplanen, så att det finns en gemensam tolkning och sedan arbetar de 
även fortlöpande med det.  ”Ja, det har vi!”, blir det spontana svaret från informant 3, som 
fortsätter med att säga att det tog lång tid att arbeta med svenskans kursplan. 
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3.2.1 Sammanfattning fråga 2 
 
Här märks en skillnad i svaren mellan de båda skolorna. På skola A svarar alla sex informanter att 
de inte har något direkt gemensamt arbete med kursplanerna, det förekommer då och då men ska 
påbörjas snart. På skola B svarar informanterna att det har funnits ett ganska omfattande arbete 
med kursplanerna och inom ämnet svenska ska den till att revideras under våren 2006. 
 
3.3 Intervjufråga nr 3: Finns det en gemensam tolkning av målen i kursplanen på skolan? 
 
Svar från engelsklärarna på skola A: 
 
Det finns inte några lokala arbetsplaner enligt informant 1, och säger att ”alla jobbar nog på det 
sättet utifrån vad som har funnits nedskrivet”. Dock finns det inte något ”litet, trevligt häfte” 
fortsätter informanten. Dock är det så att det i arbetslagen och ämneskonferenserna tas upp 
frågor om vad det är som gäller och hur målen skall tolkas. Enligt informanten är det meningen 
att kursplanen ska revideras. Här anser informant 2 att det är något ”som har kommit till uttryck i 
den då och då översedda, reviderade kriteriekatalogen”, men nämner samtidigt att denna översyn 
egentligen borde ”göras kontinuerligt”. På så sätt menar informanten att tolkningen av 
kursplanen ”så till vida” kan sägas vara gemensam. Informant 3 tror inte att det finns någon 
gemensam tolkning och berättar om ett enda möte om kriterierna och tolkningen av dem som 
handlade om svenskämnet. 
 
Svar från engelsklärarna på skola B: 
 
Det finns en gemensam tolkning som är mycket bra, berättar informant 1. Det finns en ”otrolig 
samstämmighet när det gäller bedömning” eftersom lärarna har arbetat mycket med detta. 
Informanten påpekar dock att de gemensamma målen och kriterierna kan eventuellt vara 
omoderna om några år och att arbetet måste börja om igen, trots att det är ett väldigt arbete som 
måste läggas ned i så fall. Tycker dock att det är värt det på grund av att alla ”drar åt samma håll” 
och att det är något som eleverna känner också och att man då som lärare får en ”bättre 
auktoritet och status”. Informanten menar också att när lärarna hjälper varandra med 
bedömningar så blir det lättare att se i fall någon aspekt blivit bortglömd och nämner som 
exempel form kontra berättarglädje. ”När det gäller bedömning så är det också någonting som vi 
diskuterar varje termin i olika årskurser” säger informant 2, som också tar upp vikten av att kunna 
samarbeta vid bedömningar där jämförelser kan bidra till att man som lärare upptäcker om någon 
annan bedömer efter andra kriterier än ens egna. Informant 3 säger att skolan har måltolkningar 
och att det är de som är prioriterade på skolan. De övriga målen finns med i bakgrunden men är 
inte prioriterade i samma höga grad. 
 
Svar från svensklärarna på skola A: 
 
Informant 1 säger att det inte finns det och att de har resonerat om att de har väldigt olika 
tolkningar av målen i svenska. Det är inte förrän när eleverna går i årskurs nio som lärarna hjälps 
åt när det gäller rättning och bedömning av det nationella provet. I det fallet tittar de gemensamt 
på kriterierna t.ex. för uppsatsen, vad de ska kräva. Det är den enda gemensamma tolkning som 
informanten anser att de har. Informanten säger att eftersom ämnet svenska är ett väldigt 
subjektivt ämne är det nästan omöjligt att ha en gemensam tolkning. Varje lärare har sina egna 
idéer och tankar om vad som är svenska och det är upp till var och en att avgöra vad man ska gå 
igenom med eleverna. Den andra informanten svarar att det inte finns någon gemensam tolkning 
av kursplanens mål på skolan. Det som finns på skolan är gemensamma betygskriterier inom de 
olika ämnena, men det är ingenting de har arbetat med på länge, den är framtagen för länge 
sedan. Här svarar informant 3 att det saknas gemensamma måltolkningar på skolan och att det är 
synd. Det upplevs som att det är alldeles för ”luddigt” nu och att det skulle behövas någonting 
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gemensamt tolkat att kunna visa för t.ex. föräldrar och elever att ”det här har din son eller dotter 
missat”. Nu är det så stort och öppet på något vis, så att det är svårt att sätta fingret på vad det är 
som fattas riktigt, om det är en del som har problem. 
 
Svar från svensklärarna på skola B: 
 
Informant 1 säger att de har suttit väldigt länge och jobbat med kursplanen och försökt plocka 
ner den så att det blir lättläst. Skolan har en gemensam tolkning av kursplanens mål och den finns 
även på hemsidan så att vem som helst kan gå in och titta hur de har tolkat och hur de arbetar 
mot målen. Den andra informanten svarar kort och gott: ”Ja, och det ligger på hemsidan så att 
alla föräldrar ska kunna ta del av det.” ”Ja, det finns det” säger informant 3, som anser att det är 
en stor fördel att man har något att förhålla sig till som är konkret och att lärarna har 
tolkningarna så gemensamt och att de har samma syn på vad som är viktigt. ”Och sen är det en 
fördel med kursplanemålen … att man har samma syn som målen i kursplanen i princip.” 
 
3.3.1 Sammanfattning fråga 3 
 
Återigen skillnad mellan de båda skolorna, på skola A finns det ingen gemensam måltolkning, 
men gemensamma betygskriterier. På skola B finns en gemensam tolkning av målen och 
informanterna menar att de är väldigt samstämmiga när det gäller bedömning av eleverna. 
 
3.4 Intervjufråga nr 4: När du planerar, planerar du då mot skolans tolkning eller mot 
kursplanens mål? 
 
Svar från engelsklärarna på skola A: 
 
”Det gör vi ju gemensamt i arbetslaget” säger informant 1 som anser att det som de framför allt 
försöker uppnå är att man stämmer av de egna arbetena med hur målen ser ut, där man försöker 
att komma överens om vad det är som gäller. Informanten menar dock att det är svårt att få 
någon tid över till frågor som dessa på ämneskonferenser som egentligen borde innehålla det här, 
men att det då som regel dyker upp andra frågor. Däremot blir det ofta diskuterat i arbetslagen 
hur kriterierna ser ut och hur de bör tolkas. ”Jag tycker att de ändå sammanfaller ganska mycket”, 
anser informant 2, som menar att i den måltolkning skolan har gjort inte finns något ”som inte 
finns med i kursplanens mål”. Det är framför allt det som står i kursplanens mål man måste 
prioritera, anser informanten, och tillägger att arbetet med att tolka lokala målskrivningar ”många 
gånger är ett arbete som sker lite i onödan”. Planeringen för informant 3 innebär att försöka få 
med alla kriterier som t ex tala och hörförståelse, men erkänner samtidigt att det ofta blir att göra 
som de andra vid tillfällen man är osäker. Vidare berättar informanten att det är läromedlet som 
man följer. Samarbete med två andra lärare ingår också där diskussionerna kan gälla vad man skall 
jobba med, om något ska tas obligatoriskt med hela klassen eller om det finns något som vissa 
elever kan jobba självständigt med. 
 
Svar från engelsklärarna på skola B: 
 
Informant 1 försöker att stämma av kursplanen med de nationella målen, och anser att det blir 
den nationella kursplanen man jobbar emot. Informanten lägger samtidigt till att det inte alltid är 
allt i målen som är med i betygskriterierna. Som exempel nämner informanten saker som social 
utveckling och förmåga att dra slutsatser. Informanten har också som mål att eleverna ska ”lära 
sig så mycket som det bara går”. Det är fem mål i engelskan som alltid står först anser informant 
2. Det är de två målen för tala, skriva, hörförståelse och läsförståelse, men prioriterar själv tala 
som är själva grunden för att det ska vara roligt att lära sig ett språk. När det gäller skolans och 
kursplanens mål så menar informanten att de stämmer överens, och då blir planeringen för båda.  
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Informant 3 planerar mot skolans måltolkning samt sitt eget prioriterade mål vilket är att få 
eleverna att våga prata och uttrycka sig. 
 
Svar från svensklärarna på skola A: 
 
Informant 1 menar att det i första hand blir mot kursplanens mål eftersom det inte finns någon 
gemensam tolkning på skolan. ”Det beror alldeles på hur klassen ser ut, nivån på klassen” vad 
man gör med dem, men målet är att alla elever ska kunna komma upp i nian med godkända 
betyg. ”Vi använder oss ju av kursplanen såtillvida att jag går igenom, vid varje termins början, 
vilka kriterier och vilka målen i svenska är” säger informant 2. ”Den lokala arbetsplanen tar ju 
upp både att man ska skriva och att man ska läsa […] man gör saker så att man når målen, 
naturligtvis.” Informanten försöker få eleverna att se sambandet mellan det de gör i skolan och 
kursplanens mål. Den tredje informanten tittar på kursplanens mål tillsammans med eleverna 
inför varje termin, så planeringen görs mot kursplanens mål. 
 
Svar från svensklärarna på skola B: 
 
”Oftast blir det både och” svarar informant 1 och fortsätter med att berätta att när de skriver 
papperen som eleverna får inför ett arbetsområde, då är det kursplanens mer övergripande mål 
som tas upp, men att i klassrummen finns skolans som de har arbetat fram. Den andra 
informanten säger att det är väldigt mycket mot kursplanens mål, men att skolans måltolkning 
kommit mer i fokus under det senaste halvåret. Vidare framkommer det att de försöker titta mer 
och mer på läroplanen vid planering. ”Om man nu gör ett tema så är läroplanen grunden för 
temat, det står där i vad vi ska lära dem nu.” Informanten menar att man som lärare måste 
försöka inta en professionell hållning till sitt yrke och i det ingår att kunna motivera för föräldrar 
och elever varför man gör vissa saker och svaret blir ”det står i läroplanen”. I första hand så är 
det skolans måltolkningar som ligger till grund för informant 3 vid planeringen. Informanten 
tycker också att det är viktigt att eleverna skall lära sig att höras och synas, att lära sig att uttrycka 
sig muntligt. 
 
3.4.1 Sammanfattning fråga 4 
 
Här svarar informanterna på skola A att det mest blir mot kursplanens mål de planerar. På skola 
B svarar informanterna att de planerar både mot skolans måltolkningar och mot kursplanen. 
 
3.5 Intervjufråga nr 5: Hur ofta ser du till kursplanen och dess mål vid din planering? 
 
Svar från engelsklärare på skola A: 
 
”Jag går igenom vid höstterminens början och tittar över vad som ska läggas in för planeringen”, 
berättar informant 1. ”Jag brukar bedriva ett arbete med det här i sjuan redan”, säger informant 2, 
som menar att det är viktigt att eleverna vet vad de ska göra och att de förstår tanken bakom 
styrdokumenten och skolans roll i samhället. I början av varje termin när man går igenom 
upplägget med eleverna använder man sig mycket av kursplanen och dess mål. Informant 3 tittar 
till betygskriterierna inför planerade arbeten. 
 
Svar från engelsklärare på skola B: 
 
”Jag tar fram den då och då”, säger informant 1 som tycker att det ”fräschar upp minnet”. 
Informant 2 svarar att det inte blir varenda gång som man tänker igenom hur målen är 
formulerade, men betonar att målen för tala, skriva, hör- och läsförståelse finns med 
”genomgående”. Inte ofta, säger informant 3. Däremot används skolans måltolkningar ofta. De 
har också eleverna fått tillgång till. Informanten tittar inte så mycket på måltolkningarna när 
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eleverna arbetar med läroböckerna, men när eleverna fördjupar sig i olika teman används 
måltolkningarna vid planeringen. 
Svar från svensklärare på skola A: 
 
Enligt informant 1 finns tankarna på de tre huvudmomenten att läsa, tala och skriva ständigt i 
bakhuvudet vid grovplanering av ämnet. Vid lektionsplanering är det viktigare att se till gruppen 
och att kunna vara flexibel eftersom det inte går att köra efter en strikt planering. ”Det viktigaste 
är att man ser till individerna och att de ska nå målen i årskurs nio.” Informant 2 tittar i 
kursplanen och ser över dess mål då och då, men menar att det främst är i början av terminen 
som den gås igenom, sedan går man igenom den någon gång under terminens gång. ”Man tittar 
ju på det och stöter på vissa saker ibland som man funderar på” säger informant 3, och säger att 
den främst används i början av terminen men även ibland under terminen. Informanten tycker att 
målen kan vara svårtolkade och att det tyvärr inte blir lättare att diskutera med kollegor eftersom 
de tycker så olika. Informanten anser att svenska är ett av skolans allra viktigaste ämnen eftersom 
”det är grunden till allt”. [---] ”Man måste ha sitt eget språk först innan man ska klara det” och 
förklarar att om man inte kan läsa och skriva bra så blir det svårt att klara de andra ämnena också. 
 
Svar från svensklärare på skola B: 
 
”Det är alltid” svarar informant 1 och fortsätter: ”I och med allting vi gör, alla papper de 
(eleverna) får med vad det är som händer, vad är det vi ska göra, så står det ju med för att du ska 
uppnå målen”. Kriterierna för Godkänt för varje arbetsmoment finns angivna, därför tittar man 
alltid vad kursplanen säger vid planering. Informant 2 säger att det nästan är alltid. Det är även 
viktigt att försöka hinna titta lite på kursplanerna i de andra ämnena också, eftersom det finns 
väldigt många mål i olika ämnen som går in i målen för svenska. ”Omöjlig fråga att svara på. I 
och med att jag planerar mot målen mer, så blir det inte så ofta” säger den tredje informanten. 
Däremot tittar informanten på skolans måltolkningar väldigt ofta vid planering. 
 
3.5.1 Sammanfattning fråga 5 
 
Här är det inga större olikheter mellan skolorna utan de flesta informanterna svarar att de tittar på 
kursplanen och dess mål då och då/med jämna mellanrum. Värt att notera är i såfall att två av 
informanterna inom ämnet svenska på skola B svarar att de nästan alltid ser över det när de 
planerar. 
 
3.6 Intervjufråga nr 6: När du planerar arbetet i en 7:a och en 8:a, hur mycket tänker du 
då på målen i slutet av 9:an? 
 
Svar från engelsklärare på skola A: 
 
Det är svårigheter som olikheter inom klasserna som informant 1 tar upp under denna fråga och 
menar att det blir svårt att planera för elever som har särskilda behov då resurserna inte räcker 
till. Detta är ett problem som ständigt diskuteras, enligt informanten som tittar hur det ser ut i 
varje enskild årsgrupp inför planeringen. Informanten känner pressen att alla elever ska nå målen 
men frågar sig samtidigt hur detta ska gå till. Målen blir ”mer levande och uppriktiga” om man 
kan ”föra in dem i ett levande resonemang”, anser informant 2. Informanten fortsätter med att 
betona vikten av att försöka förklara för eleverna vad det är man gör i skolan och varför, och 
adderar att ”processen är lång och strävsam”. Det som informant 3 tänker på innan planeringen 
är att titta över vad det är som eleverna är svaga i och därefter arbeta extra mycket med det. Som 
exempel nämner informanten att eleverna ofta är ”jättesvaga” när det gäller skriftliga uppgifter 
och anser att det är viktigt att redan i sjuan låta eleverna få träna mycket på just det, men tillägger 
att även det muntliga är viktigt. 
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Svar från engelsklärare på skola B: 
 
Informant 1 försöker att tänka till målen i gymnasiet och säger: ”Visst syftar mycket av min 
undervisning till att förbereda dem och att ge dem bra grunder.” Ett av de tydligaste målen i nian 
är enligt informanten det att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt. Därför måste man 
alltid ha det i åtanke och i de fall eleverna (syftar på sjuorna) anser att uppgifterna de får är svåra 
kunna motivera dem med att allting blir mycket enklare sedan om de klarar detta redan nu. 
Informanten påpekar dock att det blir på ett annat sätt, lite lättare, som att skriva en sida i sjuan, 
därefter i åttan lägga på lite mer. Målen är de samma för alla årskurserna, anser informant 2, men 
tillägger att det blir i lägre grad till att börja med, sedan höjs ribban. ”Du behöver inte förstå en 
lika svår text i sjuan som i åttan, och det blir egentligen samma mål hela tiden på sätt och vis” 
säger informanten som också menar att nians elever är mycket mer medvetna om målen därför 
att läraren då har pratat om just målen många gånger. ”Jag tänker på det en hel del, både när det 
gäller kunskapsmålen och arbetssätten” berättar informant 3. Informanten tycker det är viktigt 
med en helhetssyn på eleven, att få följa en elev från sjuan till nian. 
 
Svar från svensklärare på skola A: 
 
Informant 1 säger att ”det har jag ju i bakhuvudet hela tiden”. Oavsett vilken klass man planerar 
för så vet man vad som krävs i slutet av nian. I årskurs sju kopplar inte eleverna alltid att även när 
man har talat en stor del av en lektion så är det faktiskt träning inför det målet, man har faktiskt 
arbetat hårt. För eleverna i sjuan innebär det oftast att de har skrivit och läst mycket, inte att de 
har pratat. Det får man försöka gå igenom med dem. ”Det är ju liksom sånt man gör hela tiden” 
säger informant 2 och förklarar att det egentligen är kunskaper som eleverna redan har, men att 
nivån blir högre och högre. I både sjuan, åttan och nian ska eleverna t.ex. kunna läsa ”för åldern 
anpassad skönlitteratur”. Det är ju ingenting som man gör i nian som man inte gör i sjuan, allt 
hänger ihop. Den tredje informanten säger att det främst är när det kommer till de elever som har 
svårigheter som det verkligen märks att man tänker på att det är ett långsiktigt arbete. Annars har 
man bara målen med i bakgrunden, men ”när det gäller de som har svårigheter, då siktar man på 
nians mål”. 
 
Svar från svensklärare på skola B: 
 
Informant 1 svarar: ”Alltid (syftar på målen i nian) Det är ju vad vi har jobbat fram på skolan, det 
är ju nian, med Godkänt - nivå då, så det är alltid med.” Sedan säger informanten att man får lov 
att titta på att man verkligen är på väg dit. Om eleven kanske inte klarar det i sjuan måste man 
vara medveten om, och även göra eleven medveten om, att det är en process ända fram till nian. 
Den andra informanten svarar också att det nästan alltid finns med i planeringen även i sjuan och 
åttan. I sjuan kanske det inte tydliggörs för eleverna att nu är det det här målet vi arbetar mot, 
men i åttan är detta väldigt tydligt för eleverna eftersom de då får sitt första betyg. I början av 
åttan får eleverna ut skolans tolkningar av målen i svenska och sedan får de diskutera dem och 
var och en får pricka av vad de tycker att de redan nått upp till. Då får man en bra bild som lärare 
av vad de tycker att de har arbetat med tidigare också. Informant 3 svarar som följande: 
”Någonstans är tanken att man ska ha fyllt allting när man kommer till nian.” Man ska kunna titta 
igenom målen och säga; men eleven har gjort det. Mer eller mindre så har eleven gjort alla bitar så 
självklart, det är nästan hela tiden som man har det framför ögonen”. 
 
3.6.1 Sammanfattning fråga 6 
 
Här svarar nästan alla att målen för nian ständigt finns med i bakgrunden, att målen är desamma 
för alla tre årskurserna, det är bara nivån och svårighetsgraden som ökar i de högre årskurserna. 
 
 



 18

3.7 Övriga aspekter 
 
Skola A: 
 
På skola A saknar några av informanterna inom engelskan den nivågruppering som fanns förut. 
De tyckte den var bra eftersom den möjliggjorde för eleverna att få arbeta i sin egen takt. Som det 
ser ut nu är det många av eleverna i nian som verkligen får kämpa för att hänga med den stora 
massan. Nivågrupperingen sågs också som en fördel för lärarna som då kunde utnyttja resurserna 
bättre och den gav ökade möjligheter till samarbete. Alla informanter på skola A tog upp 
tidsbristen som ett problem. Det är knappt om tid för att kunna sätta sig ned och planera 
gemensamt. Inte heller tiden på ämneskonferenserna räcker till då det är så många andra saker 
som måste tas upp. Möten och konferenser tar upp allt mer av lärarnas tid – tid som de hellre 
skulle vilja lägga på planering och genomförande av undervisningen. 
 
Vidare togs det på skola A upp avsaknaden av gemensamma tolkningar av målen i ämnet 
svenska. Informanterna uppger att de har diskuterat att de tolkar och bedömer väldigt olika, men 
man har inte lyckats komma fram till en samsyn ännu. Det är speciellt viktigt för de elever som 
behöver extra resurser att det finns en gemensam grund på skolan så att alla får likvärda 
bedömningar. Ett par av informanterna på skola A berättade också att de ibland upplever att det 
finns elever som inte når Godkändnivån i nian, men att de ändå släpps igenom på grund av att 
tolkningsutrymmet är så fritt. Resurser saknas på högstadiet för att få eleverna godkända, de 
tvingas försöka hänga med övriga i klassen trots att de inte klarar det och blir i slutändan 
godkända utan de kunskaperna.   
 
Skola B: 
 
Även på skola B efterlyser man mer tid, gärna för schemalagd planering. Särskilt nu med 
införandet av individuella utvecklingsplaner kommer det antagligen att krävas tätare ämnesträffar. 
Det är viktigt med kontinuitet i arbetet, inte minst för elevernas skull anser en av informanterna. 
Samsynen inom skolan när det gäller måltolkningar och bedömningar är något som 
informanterna på skola B är väldigt nöjda med. De upplever att det är en trygghet både för 
lärarna och för eleverna. Ett par av informanterna tog upp att det är viktigt att arbetet med målen 
och kriterierna fortsätter att utvecklas så det inte avstannar. De mål och kriterier som finns idag 
kanske inte överensstämmer med det man tycker är viktigt om några år, säger en av 
informanterna. En av informanterna på skola B tog även upp relationen mellan den lokala 
arbetsplanen, kursplanen och läroplanen och menar att den kan vara lite problematisk i det 
avseendet att de säger olika saker. Vilken av dem väger tyngst? 
 
 
 
De flesta av informanterna både på skola A och skola B tog upp vikten av att se till elevernas 
individuella behov vid planeringsarbetet. Det går inte alltid att göra en grovplanering som passar 
alla och det kan också vara en av anledningarna till varför större delen av ämnesplaneringen 
verkar ske enskilt.  
 
3.8 Sammanfattning av resultatet 
 
Svaren på intervjufrågorna visar att ämnesplaneringen till största del sker enskilt på båda 
skolorna. Sedan skiljde sig skolorna åt något i frågan om det fanns gemensamt arbete med 
kursplanerna. Informanterna på skola A svarade att de har väldigt lite gemensamt arbete med 
kursplanen, medan informanterna på skola B svarade att de tidigare gjort ett ganska omfattande 
sådant arbete. Även på den tredje frågan var det skillnad mellan skolorna. Skola A har ingen 
gemensam tolkning av målen men däremot finns betygskriterierna gemensamt tolkade. Skola B 
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har en gemensam måltolkning och informanterna upplever att de är väldigt eniga när det kommer 
till bedömning av eleverna. Alla informanter uppger att de planerar mot kursplanens mål och på 
skola B planerar de även mot skolans egna måltolkningar. På båda skolorna tittar de flesta 
informanterna på kursplanen och dess mål regelbundet och nästan alla informanterna har ständigt 
målen för nian med i planeringen av de tidigare årskurserna. 
 
De övriga aspekter som togs upp av informanterna rörde brist på tid vilket togs upp på båda 
skolorna. Några av informanterna på skola A tog upp att de saknade den tidigare 
nivågrupperingen och där saknar informanterna en gemensam måltolkning att luta sig mot. På 
skola B framkom det av informanternas svar att de upplever skolans gemensamma tolkningar 
som en stor trygghet, främst för eleverna. Sedan framkom det att det finns viss osäkerhet 
angående vilket av styrdokumenten som skall väga tyngst vid planering och bedömning. 
Ytterligare en aspekt som betonades av informanterna var vikten av att se till de individuella 
behoven hos eleverna. Den sista övriga aspekten rör problemet med elever i behov av särskilt 
stöd som på grund av t. ex. bristande resurser inte får det, men ändå släpps igenom som 
godkända trots att de saknar dessa kunskaper. 
 
 
4. Diskussion 
 
Här under kommer vi att föra en diskussion där vi lyfter fram våra tankar om resultaten. Dessa 
kommer vi sedan att ställa emot vad tidigare forskning har att säga om det som framkom. Vi har 
lagt upp det så att vi först tar varje intervjufråga för sig, sedan fortsätter vi med de övriga aspekter 
som informanterna lyfte fram under intervjuerna. 
 
Vi blev lite förvånade över att ämnesplaneringen till största del verkar ske enskilt. Vi trodde själva 
att det var ett sådant område som man diskuterade gemensamt, speciellt med tanke på att det är 
två av kärnämnena det handlar om. Vi anser att det vore bra om man på en skola har några 
gemensamma ramar att gå efter, så att eleverna får en så likvärdig utbildning som möjligt. Vi tror 
att det med enskild ämnesplanering kan bli ganska så stora skillnader mellan olika klassers 
kunskaper inom ett och samma ämne. Eftersom lärarkåren består av olika individer med egna 
intressen så kan det ju bli stora olikheter mellan vad lärarna lägger fokus på i sin undervisning. 
Vår farhåga är att vissa elever får mycket bredare kunskaper än andra och att detta kanske 
kommer att visa sig ha negativa effekter för elevernas fortsatta studiegång.  
 
Vi tänker här på kravet om likvärdighet i skolan, kan det kravet verkligen uppfyllas idag? Tidigare 
har kravet på likvärdighet uppfattats som att alla landets skolor är organiserade och uppbyggda på 
samma sätt, men nu tolkas likvärdigheten som att ”alla skolor ska ha samma mål och att alla skolor 
ska ha lika hög kvalitet på arbetet för måluppfyllelsen.”25 I dag kan inte skolorna garantera att alla 
elever får samma kvalitet i utbildningen eller att de når samma uppfyllelse av målen. Denna 
spridning av kvaliteten beror på att elever, lärare och skolor har olika förutsättningar för arbetet i 
och med kommunaliseringen av skolan.26 Varje skola och lärare är ju fria att tolka själva, på gott 
och ont anser vi. 
 
När det gäller det gemensamma arbetet med kursplanerna så är vi inte förvånade över att det ser 
annorlunda ut på skolorna, utan det hade vi förväntat oss. Som det framkom av intervjuerna så 
fanns det lite sådant arbete på skola A men det är meningen att det ska ändras och bli mer. På 
skola B hade man tidigare lagt ner mycket tid på kursplanerna istället. På skola A är det dock 
meningen att ett kursplanearbete skall påbörjas. Det ser vi som någonting positivt eftersom 
kursplanerna ibland kan vara svåra att tolka och det är väl främst det ett kursplanearbete ska 

 
25 Roger Fjellström, Skolområdets etik: En studie i skolans fostran. Lund, 2004, s. 232 
26 Fjellström, 2004, s. 232 
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mynna ut i – en tolkning av kursplanen och dess mål. Gemensamma ramar inom varje skola 
skulle kanske kunna underlätta arbetet med att ge eleverna en så likvärdig utbildning som möjligt. 
 
Inom forskning om skolutveckling talas det om vikten av att ”medarbetarna har en, så långt 
möjligt, gemensam eller delad förståelse av vad de vill uppnå med verksamheten och arbetet.”27 
Såväl samverkan som ett gemensamt lärande angående uppdragets förverkligande underlättas av 
en gemensam förståelse. Vidare påpekas det att det blir svårt att samarbeta om olika lärares 
förståelse av uppdraget skiljer sig för mycket. Det är skolledarens uppgift att ”fördjupa 
förståelsen av uppdraget och så långt möjligt skapa en gemensam förståelse av skolans 
uppdrag.”28

 
Ett självklart krav vore att varje skola gör en gemensam tolkning av kursplanens mål, anser vi 
som lärarstuderande. Inte minst därför att det skulle kunna bli till en fördel för eleverna, men 
också för att arbetet med undervisningsplaneringen för varje enskild lärare borde kunna 
underlättas. Den springande punkten verkar vara tidsaspekten; att lärarna borde få mycket mer tid 
över till att gemensamt utarbeta en sådan tolkning. Det här är naturligtvis en fråga om resurser, 
resurser som kanske inte alltid finns inom kommunerna när det gäller skolfrågor. I alla fall så är 
det skolledarna som har ansvaret för att ett sådant arbete kan påbörjas. De bör även se till 
eventuella möjligheter till att påverka eller rent av styra en utveckling som skulle kunna leda till en 
positiv utveckling i den riktningen, tycker vi. Även här pekar tidigare forskning på att bristen på 
tid upplevs som ett problem. ”När tiden för skolans uppdrag inte räcker till, uppstår en känsla av 
tillkortakommande och otillfredsställelse, vilket på sikt kan komma att påverka skolans 
utvecklingsmöjlighet negativt.”29

 
En av skolorna i undersökningen har genomfört ett arbete med en gemensam måltolkning. Enligt 
de informanter som har erfarit den processen – lång och mödosam, enligt vad de berättar – så 
verkar arbetat ha resulterat i en trygghet när det gäller att bedöma eleverna på ett rättvist sätt. 
Framför allt är det just den tryggheten som vi som blivande lärare skulle vilja ha i vårt framtida 
yrke. Vi tror också att redan erfarna, etablerade lärare skulle kunna ha nytta av en gemensam 
tolkning av målen i de här sammanhangen. 
 
Hur ska man planera och vad ska egentligen styra den planeringen? Det är en intressant fråga. 
När de intervjuade lärarna fick den frågan lät den så här: När du planerar, planerar du då mot 
skolans tolkning eller mot kursplanens mål? I och med att skola A ännu inte har en gemensam 
tolkning så blir svaret därifrån självklart; mot kursplanens mål. På skola B har lärarna däremot 
möjlighet att välja antingen eller. Här visade det sig att informanterna faktiskt planerar mot båda 
alternativen. Som vi ser det så har de helt enkelt fått fler möjligheter att välja emellan när det är 
dags att förankra planeringen av undervisningen i ett fastställt styrdokument. Här lyfte även en av 
informanterna fram funderingen över vilket av styrdokumenten som ska väga tyngst och det 
tycker vi är någonting som man på varje skola bör ta ett gemensamt beslut om. 
 
Kanske kan man se den lokala tolkningen som mer förenklad och på det sättet mer konkret så att 
den blir enklare att tolka? Det kanske är så. Man kan fråga sig hur vi som nybakade lärare sedan 
skulle vilja ha det. Den nya läroplanen (Lpo94) med dess mål av många och skilda slag kan 
upplevas av många lärare som ganska svårtolkad. En gemensam tolkning inom varje skola och 
kommun kanske skulle kunna vara lösningen på lärares bekymmer i gemen med 
planeringsarbetet, eller åtminstone en hjälp på vägen. Skolverket menar att det lokala 
läroplansarbetet bidrar till en gemensam professionell referensram som är nödvändigt för att 

 
27 Hans-Åke Scherp, ”Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling” i Gunnar Berg, Hans- Åke 
Scherp (red), Skolutvecklingens många ansikten.  Stockholm, 2003, s. 43. 
28 Scherp, 2003, s. 43 
29 Gun Lundberg, ”Kvalitetstid” i Kerstin Holmlund (red), Vad har kvalitet med skolan att göra? Lund, 2004, s. 
67 
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skolan ska kunna utveckla sin verksamhet. Den viktigaste delen i det arbetet är samtal kollegor 
emellan.30 Vidare har Skolverket utgett allmänna råd som rör det lokala arbetet. Där i kan man 
bland annat läsa följande formulering:  
                                       
                                 Det lokala arbetet för att tydliggöra och konkretisera de nationella målen och 
                              betygskriterierna har olika syften. Det utgör ett underlag för planeringen av 
                              undervisningen, det ligger till grund för information, diskussion och samråd 
                              med elever och föräldrar och för bedömningen av elevens kunskaper.31

 
När det gäller frågan om hur ofta informanterna ser till kursplanen och dess mål så får vi en viss 
variation på svaren, även om de flesta informanterna svarar att de ser över kursplanen rätt 
regelbundet. Någon svarar dock att det inte blir så ofta. Även här kommer tidsaspekten in. Vi är 
väl medvetna om att läraryrket kräver ett visst engagemang även utanför lektionstid, men hur 
många lärare orkar det i slutändan? Läraryrket är mycket krävande eftersom det hela tiden handlar 
om att handskas med unga människor. Det är helt enkelt en del av läraryrket att se till att 
ungdomarna får bästa möjliga chans inför vuxenlivet.  
 
Vidare när det kommer till hur mycket man tänker på målen i slutet av nian redan med en sjua 
och en åtta så verkar det som att de flesta av informanterna faktiskt har det i bakhuvudet. Det 
anser vi är bra eftersom eleverna då har en mycket större chans att få kontinuitet i sin utbildning, 
samt att lärandeprocessen verkligen blir en process.  
 
När det gäller de övriga aspekterna som framkom under intervjuerna så har vi redan berört 
tidsbristen och relationen mellan de olika styrdokumenten. Vad vi har kvar att diskutera gäller de 
elever som egentligen inte når Godkändnivån i nian, men som kanske ändå ’släpps igenom’. 
Under 1997 samlades statistik från 50 skolor in av Skolverket för att försöka fastställa hur många 
elever som saknade betyg till julavslutningen i 8: an.32 Statistiken visade att det var drygt 7 procent 
av eleverna som saknade betyg i matematik och svenska. Man uppmärksammade att variationen 
mellan olika skolor var stor och frågan om lärarna verkligen ställde samma krav uppkom. Per 
Måhls tolkning av Skolverkets statistik är att ”lärare än så länge har översatt den gamla 2:an till G. 
De har godkänt elever som inte kan det som krävs.”33 Vi håller med Måhl i hans avslutande ord 
att det ”vore bättre att lärarna upprätthöll kraven” eftersom skolan då blir tvungen att omfördela 
resurserna till förmån för dessa elever. Måhl förklarar att ”det övergripande motivet med 
godkändgränser i 9: an och behörighetskrav till gymnasiet, är att minska en utslagning från 
arbetsmarknaden som beror på bristande kunnande framför allt vad gäller att läsa, skriva och 
räkna, och som startar redan i grundskolan”.34  
 
Det verkar vara svårare för svensklärarna än engelsklärarna på skola A att tolka målen. En av 
orsakerna kan vara att målen i svenskämnet lättare tolkas olika av lärarna beroende på vad de 
själva anser är viktigt i ämnet. Engelskundervisningen kan i det sammanhanget anses vara mer 
styrd då många av lärarna använder sig av samma läromedel, dvs. textbok, övningshäfte och 
kassettband.  
 
Tanken bakom den nya läroplanens betygssättning var att i den svenska skolan skulle alla elever 
kunna nå upp till kriterierna för godkänt. ”Skolans undervisning skulle bedrivas så, att detta inte 
bara blev möjligt utan det normala utfallet av verksamheten.”35 I dag diskuteras det flitigt kring de 

 
30 Skolverket, Grundskola för bildning: kommentarer till läroplan, kursplaner och betygskriterier. Stockholm, 
1998, s. 24 
31 Skolverket, Allmänna råd och kommentarer: Likvärdig bedömning och betygssättning. Stockholm, 2004, s. 19 
32 Per Måhl, Vad krävs nu?: En bok om hur skolan kan se ut och fungera. Stockholm, 1998, s. 26-27 
33 ibid, s. 27 
34 ibid, s. 28 
35, Ingemar Emanuelsson, ”I behov av särskilt stöd – och ändå godkänd?” i Skolverket, Att bedöma eller döma: 
Tio artiklar om bedömning och betygssättning.  Stockholm, 2002, s. 27 
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elever som inte når kraven. En av förklaringarna enligt Emanuelsson kan vara decentraliseringen 
av skolan som i sin tur har ökat skillnaderna mellan olika skolors förutsättningar för sin 
undervisningsverksamhet.36 Som vi ser det så är det ju tyvärr inte normalfallet idag. Det finns 
elever som inte når upp till målen för godkänt så tanken bakom betygssättningen verkar inte ha 
slagit igenom helt. Frågan är om detta beror på undervisningen, bedömningen eller resursbrist? 
Det lämnar vi tillsvidare öppet. 
 
 
5. Slutsatser 
 
Här kommer vi kort att redovisa de slutsatser vi har dragit utifrån resultatet och diskussionen. 
 
Våra slutsatser som grundas i resultatsvaren blir att ett gemensamt tolkande av målen i de 
styrdokument som finns är nödvändigt inom varje skola för att säkra kvaliteten på 
undervisningen. Vi anser att den gemensamma tolkningen av målen både skulle resultera i att 
lärarna känner en större trygghet i sin yrkesutövning samt att elevernas utbildning skulle 
befrämjas. Vi ser det som en kvalitetssäkring då varje enskild elev kan garanteras en likvärdig 
utbildning och bedömning.  
 
Ur ett yrkesetiskt perspektiv faller också den frågan inom ramen för ett av de fyra 
huvudområdena som de yrkesetiska principerna är indelade i, nämligen eleven alltid i centrum. 
Den princip som vi tänker på lyder som följer: ”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning vid 
utvärdering, bedömning och betygsättning vara sakliga och rättvisa och därvid motstå otillbörlig 
påverkan.”37 Här menar vi att det borde bli lättare för lärarna att vara sakliga och rättvisa om det 
finns en gemensam grund att stå på.  
 
Resultaten av intervjusvaren pekar på en skillnad mellan skola A och skola B. Skola A saknar för 
tillfället en gemensam måltolkning och vi tycker oss märka en större osäkerhet bland lärarna där 
vid planering av undervisningen. Flera av informanterna har uttryckt en avsaknad av en 
gemensam måltolkning samt tid för gemensamt planeringsarbete. På skola B har tidigare ett 
gemensamt tolkningsarbete utförts och lärarna där anser att de känner trygghet vid bedömning av 
eleverna eftersom de är så samstämmiga. Det viktiga är enligt oss, att dokumenten förblir levande 
och föremål för kontinuerlig utvärdering och bedömning. 
 
När det gäller planeringsarbetet så arbetar lärarna på båda skolorna mest enskilt och 
gemensamma planeringar verkar förekomma mer sällan. Det finns önskemål från lärarna på båda 
skolorna om mer tid för gemensamma planeringar. Tidsaspekten är också någonting som 
framkommit i tidigare forskning, både när det gäller tid för kollegiala samtal samt tid för 
skolutvecklingsarbete. Tidsbristen upplevs som frustrerande för lärarna och många anser att 
värdefull tid tas från planering och genomförande av undervisningen och går till olika möten och 
konferenser istället.  
Angående vårt syfte och frågan om vilken betydelse de olika styrdokumenten, och då främst 
kursplanerna, har för några olika lärare i deras ämnesplanering så har vi dragit följande slutsats; 
lärarna på båda skolorna verkar använda kursplanerna och dess mål i ganska hög utsträckning vid 
sin ämnesplanering. På skola B används även skolans egen måltolkning regelbundet. Läroplanen 
används mindre frekvent, men den finns ändå med någonstans i bakgrunden. Kursplanerna 
verkar ha en relativt stor betydelse för lärarna vid planering. Svaret på vår övergripande 
frågeställning ”Vad är det som styr när lärare planerar sin verksamhet i skolan” blev då att det 
både är skolans lokala måltolkning, kursplanerna samt elevgruppens sammansättning och de 
individuella skillnaderna mellan eleverna som styr när lärarna planerar. 

 
36 Emanuelsson, 2002, s. 28 
37 Etik i princip & praktik- en antologi om lärares yrkesetik. Red.: Katta Nordenfalk. Stockholm, 2004, s. 52 
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6. Avslutning 
 
Här kommer några avlutande reflektioner som vårt arbete fört med sig. 
 
Vår undersökning har visat sig ge intressanta, men även något skrämmande aspekter av läraryrket. 
Viljan att ge alla ungdomar en bra utbildning dominerar, men samtidigt kan läraryrket upplevas 
som paradoxalt, när tid och resurser saknas. Vi vill passa på att ge ett citat som belyser problemet:  
                                
                             Kunskapssamhället har svårt att göra undervisningen till ett sant 
                             lärande yrke. Å ena sidan fordrar kunskapssamhället högre standarder  
                             på lärande och undervisning, å andra sidan har detta samhälle utsatt 
                             lärare för offentliga angrepp, urholkat deras självständiga bedömnings- 
                             förmåga och arbetsvillkor, gjort standardisering och överreglering till 
                             en epidemi samt orsakat en flodvåg av avskedsansökningar och förtids- 
                             pensionering, rekryteringskriser och brist på angelägna och kunniga 
                             utbildningsledare.38       
 
Som förslag på vidare forskning skulle vi gärna se en undersökning som behandlar relationen 
mellan skolledare och lärare, hur ser den ut egentligen? Finns någon förståelse mellan parterna 
eller är gapet för stort? Arbetar de mot samma mål och gör de det i så fall medvetet? Vi anser att 
de frågorna är värda att belysas eftersom vi tror att det kan se väldigt olika ut på skolor runt om i 
Sverige. Som nyutexaminerade lärare vill vi att skolledning och personal drar åt samma håll, dvs. 
att skapa en lärande miljö där både lärare och elever kan känna sig trygga i förvissningen att 
undervisning och bedömning är rättvis och likvärdig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Andy Hargreaves, Läraren i kunskapssamhället - i osäkerhetens tidevarv. Lund, 2004, s. 28 
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7. Sammanfattning 
 

Dagens skola sägs vara målstyrd och inte som tidigare regelstyrd. Svårigheterna med en målstyrd 
skola kan vara många och vi har under våra VFU – perioder upplevt att definitionen på en 
målstyrd skola verkar variera med olika lärares syn på begreppet. Det har lett till att vi ville 
undersöka vilken betydelse de olika styrdokumenten, främst kursplanerna inom ämnena svenska 
och engelska, har för några olika lärare, främst när det gäller hur de planerar verksamheten. Det 
är alltså syftet med undersökningen. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie  med 12 lärare 
på två olika högstadieskolor i två kommuner. Informanterna undervisar inom ämnena svenska 
och engelska och alla är utbildade lärare. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades för 
att ge ett högre analysvärde.  
 
För att kunna förstå dagens skolsystem ges en inblick i gårdagens system, från samhället och Lgr 
69, via Lgr 80 till dagens läroplan, Lpo 94, och de nuvarande kursplanerna. Med införandet av 
Lpo 94 kom de hittills största förändringarna inom skolväsendet, från en regelstyrd skola till en 
målinriktad skola. Kursplanerna anger den miniminivå av kunskaper som eleven ska ha uppnått i 
slutet av nian och det är också miniminivåerna som ligger till grund för betyget Godkänd i år nio. 
 
Resultatet visar att ämnesplaneringen verkar ske enskilt, att skola A inte har något gemensamt 
arbete med kursplanerna, men att skola B har gjort ett sådant arbete. Vidare så har skola A ingen 
gemensam tolkning av målen i kursplanerna, men gemensamma betygskriterier finns. Skola B har 
en gemensam måltolkning och informanterna upplever sig vara väldigt samstämmiga vid 
elevbedömningar. Alla informanterna använder sig en hel del av kursplanen och dess mål för 
underlag vid sin planering och de tittar regelbundet i den för att se till så att de är på rätt väg. Det 
som förvånade oss mest i resultatet var att ämnesplaneringen sker enskilt, det trodde vi att man 
gjorde gemensamt. Det som förskräckte oss mest med resultatet var att det inte finns 
gemensamma tolkningar på alla skolor, vi skulle helst se att varje kommun har gemensamma 
tolkningar och mål med undervisningsverksamheten. Slutsatserna vi har dragit är att varje skola 
bör ha gemensamma tolkningar av styrdokumentens mål. Det för att kunna säkerställa 
undervisningens kvalitet samt låta lärarna leva upp till de yrkesetiska principerna. Vi anser att vi 
har uppnått vårt syfte med undersökningen och svaret blir att kursplanerna och dess mål används 
i relativ hög utsträckning av informanterna. 
 
Undersökningen gav intressanta, och ibland skrämmande aspekter på läraryrket. Som förslag till 
vidare forskning önskar vi en undersökning om relationen mellan skolledare och lärare, hur den 
ser ut egentligen. 
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Bilaga 1: Information och deltagarförfrågan 
 
 
 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 
 
Syftet med studien är att undersöka i vad mån kursplanerna ligger till grund för lärares planering 
och undervisning. 
 
Genom djupintervjuer med ett antal lärare i svenska och engelska på två högstadieskolor hoppas 
vi få svar på vår fråga. 
 
Intervjuerna blir inspelade för att resultatet ska bli helt korrekt. 
 
Inspelningarna av intervjuerna kommer att makuleras direkt efter ventileringen på högskolan. 
 
Alla deltagare kommer att vara helt anonyma. Det samma gäller för skolan. 
 
Som deltagare kommer du att få tillgång till det färdiga examensarbetet. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 
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Bilaga 2: Intervjufrågorna 
 
 
 
 
Har ni gemensam eller enskild ämnesplanering på skolan? 
 
Har ni gemensamt kursplanearbete på skolan? 
 
Finns det en gemensam tolkning av målen i kursplanen på skolan? 
 
När du planerar, planerar du då mot skolans måltolkning eller mot kursplanens mål? 
 
Hur ofta ser du till kursplanen och dess mål vid din planering? 
 
När du planerar arbetet i en 7:a och en 8:a, hur mycket tänker du då på målen i slutet av 9:an? 
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