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Inledning

Genom att under flera kurser på lärarutbildningen ha diskuterat och teoretiskt
använt mig av skolans olika styrdokument kände jag en stor nyfikenhet över hur
de egentligen används i skolan. Jag visste inte riktigt heller vilka styrdokument
som finns, vad dessa styr och vad de innehåller. Jag hade läst Lpo-94, vår nu
gällande läroplan, vid ett antal tillfällen och visst hade jag tittat i de nationella
kursplanerna och betygskriterierna från Skolverket, men jag hade nog aldrig
använt mig praktiskt av dessa dokument fullt ut. Jag visste också att på min
slutpraktik (som var förlagd innan detta arbete skrevs) krävdes det av mig att jag
arbetade efter styrdokumenten, så jag såg chansen att fördjupa mig på detta
område med hjälp av praktiken. Var och på vilka områden används de och hur
används de i vardagen, var frågor som naturligt dök upp i mitt huvud.

Vi har under utbildningens gång gått igenom styrdokumenten mycket noggrant,
men aldrig riktigt pratat om var och hur de egentligen används i det riktiga livet.
Mina brister i kunskaper på detta område uppmärksammade jag framförallt
under LSS-kursen (Läraren, Skolan och Samhället) då vi ofta diskuterade kring
skolans uppbyggnad och organisation, jag kände att detta är något som alla
lärare måste kunna bra och därför också jag. Känslan av att ha för lite ”kött på
benen” om styrdokumenten för att använda mig av dem på ett riktigt sätt gjorde
mig något orolig, jag är ju trots allt färdigutbildad snart.

Under flera av mina praktiker har jag förstått att dessa frågor har varit aktuella
och har diskuterats mycket på skolorna. Den största diskussionen, som jag ser,
är angående tolkning av den ”nya” läroplanen, Lpo-94. Men även i tidningar och
i annan media har jag sett att kommunen också har varit mycket delaktig i
diskussionerna. Detta kanske, eller antagligen, på grund av att de har fått ett
betydligt större ansvar i och med Lpo-94.

Jag anser att det viktiga är att lyfta fram själva diskuterandet mellan alla de
inblandade parterna, det är i den processen som förståelsen ökar hos alla. Tyvärr
har jag på senare tid märkt en tendens av att detta diskuterande minskar och det
är mycket synd. Därför vill jag ta upp denna diskussion med mig själv.

Vikten av att kunna konkretisera dessa texter i mitt huvud och kunna föra vidare
det till mina elever känns väldigt nödvändig, delvis på grund av att om jag ej
följer dessa i min undervisning och i min lärargärning begår jag tjänstefel, men
också delvis på grund av att man måste kunna argumentera och stå för vad det är
man gör i skolan och även kunna formulera sina åsikter kring detta område. Vad
anser jag om det, vill jag ha det så här, är det bra,  hur vill jag egentligen ha det i
skolan? Ett förtydligande, för mig själv, av dokumenten kändes därför naturligt
att välja som examensarbete. Sådan kunskap tror jag också ger mig större
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säkerhet i min undervisning, mer eftertanke, eller ”förtanke”, om varför jag gör
på ett visst sätt ger bättre och snabbare utveckling åt en mogen lärargärning.

Intressant är också det här området på grund av de stora förändringar i funktion
och form som har pågått under de senaste åren och som ställer nya och
annorlunda krav på personalen. Ny läroplan 1994 och därmed nytt
betygssystem, plus stora förändringar i skolan gav både lärare, skolledare och
elever något nytt att fundera på och diskutera kring. Hur har de arbetat in den
nya läroplanen i skolan, vad innebär den, hur kommer det att se ut för mig när
jag kommer ut och hur förhåller sig verkligheten till skolans styrdokument?

Läroplanens utformning påverkas också starkt av aktuell pedagogisk forskning
och även hur samhället ser ut / har sett ut då den utformats. Därför är det viktigt
att i detta arbete ta upp olika läroplansforskare och deras teorier. Om läraren ej
till fullo förstår läroplanen och dess bakgrund kan hela lärarrollen komma i
gungning och ifrågasättas. ” Vem som helst kan ju bli lärare…”, är ord som vid
flera tillfällen dyker upp i olika sammanhang. Kanske detta på grund av att vi
har så många obehöriga lärare i skolan idag. Därför måste man börja trycka på
och visa att lärare kan och vet vad de gör, de ska inge en professionalism som
får människor att beundras över lärares insatser. För att klara det måste lärarna
diskutera och utveckla sin yrkesroll och framförallt förankra sitt arbete i fasta
grunder.
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Syfte

Syftet med detta arbete är att ge en beskrivning av skolans olika styrdokument,
visa vad de innebär och vad de styr i skolans verksamhet, samt på vilken nivå
denna styrning genomförs. Jag vill förtydliga mina resultat genom att förankra
det i den läroplansforskning som finns i området angående styrdokumenten i
skolan. Syftet är också att kunna se varför dessa finns och hur de används i det
vardagliga arbetet på skolorna. För att ge mig en klar bild över hur
styrdokumenten används på en skola använder jag mig av en så kallad fältstudie
på den skola där jag hade min slutpraktik på lärarutbildningen.

Frågeställning

1. Vilka olika styrdokument finns i skolan idag och vad är dess menade
funktion?

2. Hur kan man se på läroplanen i läroplansforskningen?

3. Hur gestaltas skolans styrdokument i det vardagliga arbetet?
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Litteraturgenomgång

Skolans styrdokument

Hur en verksamhet ska styras finns nedtecknat i olika dokument. Sådana
dokument kan komma från flera olika nivåer i samhället, ”uppifrån” (i form av
politiska beslut) eller ”nerifrån” (i form av personalens planering för sitt arbete).
Skolan är ett exempel på en del av samhället som styrs av liknande dokument på
de olika nivåerna. Skolans kunskapsuppdrag har kommit i uttryck i dokumenten;
skollagen, läroplanen, kursplaner och betygskriterier. Dessa dokument ska läsas
som en helhet och ses i samband med varandra. Avsikten är att;

 ”ge skolans verksamhet en gemensam inriktning mot samma mål och samma
bedömningsgrunder och samtidigt ge möjlighet att utforma verksamheten på
skilda sätt”(Grundskola för bildning - kommentarer till läroplan, kursplaner och
betygskriterier, Skolverket 1996, s.14).

Större delen av avsnittet skolans styrdokument är hämtat ur den kommentar som
Skolverket har gett ut till läroplaner, kursplaner och betygskriterier;
”Grundskola för bildning”. Vissa formuleringar här kan kännas något ”tagna” ur
boken, men ändras dessa ges ej rättvisa förklaringar för dokumenten.
De olika styrdokument som finns för grundskolan och den nivå där det beslutas
på är:

Nationell nivå

• Skollagen:
Den här lagen anger skolans grundläggande bestämmelser, övergripande mål
och riktlinjer för hur verksamheten ska utformas. Den ska visa färdriktningen för
skolans verksamhet. Även vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna
och bestämmelser som är riktade till elever och föräldrar, såsom rätt till
utbildning och skolplikt finns med här. Denna lag stiftas av riksdagen.

I skollagens så kallade ändamålsparagraf står bland annat följande:

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det
offentliga skolväsendet för barn och ungdomar.” (Så styr vi vår skola; Olof
Wennås, s.10)

I en bilaga till skollagen finns en timplan för grundskolan nedskriven, den anger
vilken tid för lärarledd undervisning varje elev har rätt till i varje ämne. Lärarna
får själva, inom timplanens ramar, fördela undervisningstiden över tiden och
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mellan ämnena. Den enda styrning som finns här är vad eleverna ska ha uppnått
vid femte skolåret. ( Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska
skolväsendet Lpo-94; Utbildningsdep.,1994) Timplanen fastställs av riksdagen.

• Läroplanen:
anger framförallt skolans värdegrund, den ska ge en grund för norm- och
värderingsfrågor för undervisningen. Den ska styra skolans verksamhet
tillsammans med skollagen och här formuleras också skolans kunskapsuppdrag.
I och med att Lpo-94 kom, vår nuvarande läroplan, innebär det att skolan får
större möjlighet att fatta egna beslut om hur arbetet bedrivs och organiseras. Den
ska alltså inte detaljstyra skolan utan ska framförallt ge mål och riktlinjer för
dess verksamhet, vad som krävs av dem som arbetar i skolan och vem som har
ansvaret för vad. Alla som arbetar där är skyldiga att följa dem. Läroplanen
fastställs av regeringen.
Läroplanen är uppdelad i huvudområden som vart och ett visar mål och
riktlinjer:
Ø normer och värden,
Ø kunskaper,
Ø elevernas ansvar och inflytande,
Ø skola och hem
Ø övergång och samverkan,
Ø skolan och omvärlden,
Ø bedömning och betyg och
Ø rektors ansvar.
(Lpo-94; Utbildningsdep., 1994)

• Kursplaner:
De är menade som ett komplement till läroplanen och anger mer specifikt vilka
krav som ställs på eleverna i de olika ämnena. Här uttrycks de krav som staten
ställer på skolans undervisning i olika ämnen. Kursplanerna ska också beskriva
varje ämnes kärna, karaktär, uppbyggnad och centrala begrepp, men inte hur
arbetet ska organiseras eller vilket stoff som ska användas. Det väljs av varje
enskild lärare tillsammans med dennes elever. Den innehåller två sorters mål:
mål att sträva mot och mål som eleven ska ha uppnått efter de femte respektive
nionde skolåret. Målen att sträva mot är mer vida och anger de kvaliteter som
undervisningen ska ha och vad som ska utvecklas hos eleverna. De ska styra
undervisningens inriktning och ska också vara dess utgångspunkt.

Målen som eleverna ska ha uppnått är underordnad målen att sträva mot (som
anger undervisningens kvalitéer). De anger vad som krävs för att bli godkänd i
respektive ämne och alla ska ha möjlighet att nå dessa.
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Kursplanen är utformad för att klargöra vad alla elever bör lära sig och samtidigt
lämna stort utrymme för läraren att välja arbetsmetod och stoff.
Lokal nivå

• Kommunal skolplan:
Riksdagen beslöt 1989 att alla kommuners fullmäktige skulle upprätta en så
kallad kommunal skolplan. Dess syfte var till stor del att vara ett
planeringsunderlag för hela kommunens skolverksamhet men också menad som
ett dokument som kommunens invånare skulle ha lätt att se in i och tycka till
om. Att öka insynen i skolan för att få igång en debatt ansågs viktig och det ger
en chans för alla att till viss del kunna påverka skolan, även utifrån. Det här
dokumentet är ett tydligt bevis på den ökade decentraliseringen i vårt samhälle
och på att kommunen får en större roll. Den ska göras och antas minst vart tredje
år och ska alltid hållas aktuell och utvärderas. (Att styra eller inte styra - en
kritisk…; B. Johansson och B. Johansson; 1994, s. 132).

I denna skolplan ska anges hur kommunens skolväsende ska utformas och
utvecklas, vilka åtgärder som kommunen tänker genomföra för att dess skolor
ska lyckas nå de nationella målen som riksdag och regering satt upp och får
absolut inte innehålla omtolkningar eller förändringar av läroplanen, den ska
utgå från de nationella styrdokumenten. Det finns dock ej några bestämmelser
för vad den här planen konkret ska innehålla, men ett antal områden den bör
innehålla, så som organisatoriska och ekonomiska aspekter i verksamheten. (Att
styra eller inte styra – en kritisk…; B. Johansson och B. Johansson, 1994)

• Lokal arbetsplan:
är menat att ha en ”bärande” funktion, som ett aktivt styrdokument där skolans
verksamhet och undervisningsmål anges. Här ska läroplanens, kursplanernas och
den kommunala skolplanen konkretiseras (Lpo- 94 , s.3). Inte heller till detta
dokument finns särskilda bestämmelser om vad det ska innehålla men ett antal
områden som bör tas upp, exempelvis elevinflytande, demokratiundervisning,
kulturfrågor m.m. Här bör också skolan ta upp om den vill ha en speciell profil
och då ange dess ambition med den. Den lokala arbetsplanen bör också ta upp
den enskilda skolans mål och vara dess ansikte utåt. (Att styra eller inte styra –
en kritisk…; B. Johansson, B. Johansson; 1994, s. 129)

• Betygskriterier:
” Betygskriteriernas främsta funktioner är att utgöra ett stöd för lärarnas
bedömning och att göra skolans bedömningsgrund tillgänglig för elever och
föräldrar. ” (Grundskola för bildning – en kommentar…; Skolverket, 1996, s.29)

De ska visa de kunskapskvalitéer i ett ämne som står beskrivna i läro- och
kursplaner på nivån Väl Godkänd, de är bindande för betygssättning i slutet av
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det nionde skolåret. För betygsnivån Godkänd utgör kursplanernas mål att uppnå
stöd för betygssättning. Bedömning av vad som ska gälla för nivån Mycket Väl
Godkänd avgörs lokalt. Kriterierna ska ge möjlighet för elever och lärare att
tolka dem tillsammans, det är en öppenhet som ger möjlighet för den enskilda
skolan att nedteckna sina egna tolkningar.
Dessa kriterier har, sedan den nya läroplanen Lpo-94, gett ett betygssystem som
är mål- och kunskapsrelaterat. Det tidigare systemet var ett relativt betygssystem
där eleverna jämfördes med andra elever, medan det nya systemet ger en
jämförelse för eleven med redan tidigare uppställda kunskapsmål. Betygen ska
nu ges i förhållande till de mål som finns i respektive ämnes kursplan.

Läroplansdefinitioner

Vad är en läroplan egentligen? Hur kan detta begrepp beskrivas och förklaras.
Nedan ska jag ge ett antal olika definitioner på begreppet läroplan.

Slår man upp ordet i ett uppslagsverk kan man få följande förklaring;

 ”riktlinjer för verksamheten inom det offentliga skolväsendet, i första hand
grundskola och gymnasieskola” (Nationalencyklopedin, band 12, 1993, s.)

Men Ulf P. Lundgren har också i sin bok ”Att organisera omvärlden - en
introduktion till läroplansteori” (1989) gett ett flertal definitioner. Han menar att
i vanligt svenskt språkbruk används ofta ordet läroplan för att beskriva ett
dokument där en utbildnings mål, innehåll och fördelning av tid anges, liknande
den ovan. Detta begrepp ser Lundgren dock som en något snäv beskrivning och
vill istället använda en vidare definition, som bland annat används i engelskt och
tyskt språkbruk. Här ses begreppet läroplan inte bara som ett konkret dokument
utan även hela den tanke och föreställning som ligger bakom det konkreta
dokumentet. Lundgren använder alltså begreppet för den uppfattning som varit
styrande för det konkreta dokumentet och dokumentet i sig. Här innefattas också
den kod som Lundgren talar mycket om, det vill säga de principer som finns i
styrinstrumentet.

Varför läroplaner?

Skulle lärare klara av att planera sin undervisning helt själva, behöver de ett
nationellt styrdokument i ryggen?

Läroplanen har, enligt Imsen,  ett antal funktioner som är viktiga för samhället,
skolan och för läraren:
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ü Den tillgodoser en viktig samhällsuppgift genom att föra vidare ett kulturarv
så att näringsliv, kommuner, län och stat kan fungera bra. Läroplanen är ett
av de viktigaste styrande medlen som staten har för skolan, genom kontroll
av skolans innehåll kan staten styra hela sin befolknings utveckling, skolan
ska ju trots allt vara ”hemmets förlängda arm”. Frågan blir dock om det är
staten eller den professionella läraren som ska ha störst inflytande i skolan.
Dagens läroplan ger båda parter ganska stort inflytande i och med den relativt
stora möjligheten till lokala tolkningar av de centrala styrdokumenten.

ü En läroplan är inte alltid avsedd som ett styrmedel för staten utan också
menad som en handledning för lärarna, den görs ju trots allt av kompetenta
människor tillsatta i en läroplanskommitté . Meningen är också att den ska
vara en ”yrkesmässig och pedagogisk inspiration till förnyelse” för skolans
pedagogiskt ansvariga, ge råd och förslag. Att vara lärare är en livslång
process och man är inte färdigutbildad för att man har tagit sin examen, man
lär så länge man lever. Därför är det viktig att den läroplan som finns på
fältet är realiserbar. Läroplanen är en utgångspunkt som lärare transformerar
och ”gör till sin egen”.

ü Läroplanen är också till för att vara informativ. Föräldrarna ska informeras
om vad deras barn ska (ha möjlighet att) lära sig i skolan. De ska kunna läsa i
läroplanen vad de kan förvänta sig av skolan. Skolan har alltid plikt att
samarbeta med elevernas vårdnadshavare och vill därför att skolan ska vara
möjlig att ha insyn i.

(Lärarens värld – introduktion...; Gunn Imsen, 1999)

Läroplanens fem ansikten

Följs läroplanen till punkt och pricka, är skolans verksamhet exakt så som
läroplanen förordar? Denna diskussion för Gunn Imsen mycket i sin bok
”Lärarens värld”. Imsen anser att verkligheten omöjligt kan vara en exakt bild
av läroplanen eftersom skolan verksamhet och undervisning är så väldigt
oförutsägbar. Man kan aldrig se vad som händer / kommer att hända i ett
klassrum. Det finns så många olika styrfaktorer som påverkar
klassrumssituationen som inte läroplanen kan ta hänsyn till, exempelvis
materiella förutsättningar och den lokala kulturen i ett område. Viktigt är också
att förstå att läroplanen tolkas av olika människor som är oliktänkande, vilket
inte ger samma utgångspunkt.

Hur sker övergången från texten i läroplanen till praktiserande i verkligheten?
Vad händer med läroplanen när den realiseras? Imsen använder sig i detta fall av
John I. Goodlad och hans diskussion om läroplanens fem ansikten, det vill säga,
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fem typer av läroplaner som utkristalliseras i de olika situationer och former
läroplanen uppkommer.

1. Den ideologiska läroplanen:
Den ideologiska läroplanen utgår från de grundideal som fanns när läroplanen
utformades och som ligger till grund för dess tankesätt. Här kan tyngdpunkten
läggas på flera olika saker till exempel särskilda arbetssätt och lärostoff eller
andra grundläggande tankar om verksamhetens utformning. Den här ideologiska
läroplanen genomförs aldrig i ”ren” form, den utsätts för en rad faktorer som gör
att detta ej är möjligt.

2. Den formella läroplanen:
Den formella läroplanen är den som formellt antas av regeringen och som blir
tryckt för att användas som ett styrdokument i skolan. Det är denna som lyder i
verksamheten och som alla i skolans verksamhet ska följa. Den här kommer
dock alltid att tolkas av den lokala skolan och dess lärare och brytas ned till
något mer konkret. Det gör att den formella lokala läroplanen kan se olika ut på
olika skolor.

3. Den uppfattade läroplanen:
Den uppfattade läroplanen är den typ av läroplan som visar hur de olika
aktörerna i skolan uppfattar den formella läroplanen. Det gäller framförallt
skolledare, lärare och föräldrar. De olika aktörerna uppfattar den formella
läroplanen på ibland helt skilda sätt, en lärare kan tolka den på ett helt annat sätt
än en annan lärare eller en förälder. Denna typ av tolkning ger läroplanerna
oftast utrymme till. Vad är det då som påverkar de olika tolkningarna som lärare
gör? Goodlad ger ett par exempel på det; lärarens tidigare erfarenheter, lärarens
undervisningsattityd och synen på hur man genomför läroplanen på bästa sätt.
Denna typ av plan är för läraren den som han / hon planerar att genomföra i
klassrummet.

4. Den genomförda läroplanen:
Den genomförda läroplanen är det som egentligen sker i klassrummet, det blir ju
trots allt inte alltid som man har planerat och tänkt sig på grund av de många
oförutsägbara faktorerna som finns, exempelvis eleverna. Det här är framförallt
hur läraren agerar i klassrummet. En central fråga i Goodlads resonemang är hur
läroplanen kan förändra lärares ganska tidigt invanda rutiner och skapa
förnyelse. Han menar att lärare ofta är fast i ett visst antal arbetssätt och har
svårt att förnya sig trots ny läroplan. Därför ser han denna genomförda läroplan
till viss del som en uppfattad läroplan på grund av att den till viss del bara finns i
lärarens tankar och planer och eleven upplever något helt annat.
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5. Den upplevda läroplanen:
Den upplevda läroplanen är det som framförallt eleverna upplever av det som
sker i klassrummet. Som tidigare nämnts kanske det inte alls är vad läraren ser
som verkligheten. Det som en lärare tänker sig att förmedla på en lektion kanske
inte alls går fram till eleverna utan de upplever något helt annat. Vad är det
eleverna egentligen lär sig och hur ser de på undervisningen och verksamheten
som sker i klassrummet? Den här typen innehåller också det som upplevs men
som ej var planerat och även det dolda budskap som ofta finns i verksamheten
exempelvis disciplinfrågor.



14

Studiens teorianknytning

Här tänker jag knyta an den teorin som finns i området kring styrdokument., dvs.
beskriva vad olika forskare har skrivit om det. Dessa teorier utgick jag från när
jag gjorde min studie. Jag har valt att använda mig av två relativt kända
läroplansforskare, nämligen Ulf P Lundgren och Tomas Englund.

Läroplansteorier

Jag har tidigare i detta arbete nämnt författaren och läroplansforskaren Ulf P.
Lundgren som är en av Sveriges forskare inom det här område. Han skriver att
en läroplan tar gestaltning på tre olika nivåer.

Den första nivån tar upp varför viss kunskap ses som viktigare att undervisa om
än någon annan. Här visas hur värderingar, kunskaper och erfarenheter väljs ut
och organiseras. Detta, påstår Lundgren, visar hur synen på läroplanens syfte,
innehåll och funktion påverkas av den historiska utvecklingen och av
arbetsmarknaden. Detta ger en bild av hur en specifik läroplanskod tar form
(läs nedan).

Den andra nivån rör frågor som är relaterade till hur en läroplan konkret tar form
och hur den konkret styr en utbildning. Den visar vad, i en
läroplansprocessutformning, som beslutas och hur det beslutas. Här kan också
skönjas hur den pedagogiska forskningen som bedrivits påverkar beslut.

Den tredje nivån visar hur läroplanen konkret utformar sig och styr i det
vardagliga arbetet och i undervisningssituationen. Men även hur läroplanen ger
en process i arbetet som kan leda till olika typer av inlärning. Vad får eleverna
för kunskaper, hur lär de sig och hur socialiseras de utifrån en viss bestämd ram,
det vill säga läroplanen?

Här har jag nu beskrivit läroplanen och tidigare även angivit ett flertal
definitioner, men jag har ännu inte förklarat begreppet läroplansteori. Lundgren
ger denna förklaring på begreppet; om läroplanen anger undervisningens mål,
innehåll och metod så skulle läroplansteori vara förklaringen till varför man valt
detta mål,  detta innehåll och denna metodik. Han skriver också att detta är en
väldigt övergripande förklaring och reserverar sig med att i realiteten betecknas
läroplansteorier som normativa och anger istället utifrån olika antaganden om
samhället, utbildningen och människans natur hur en läroplan bör utformas.
Lundgren urskiljer tre element i en läroplan.
• Mål
• Innehåll
• Undervisningsmetod
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Han menar att en läroplan både styr och kontrollerar en utbildning och det med
de ovanstående element som grund. Läroplanen styr och kontrollerar alltså
utbildningen och undervisningen vad gäller mål, innehåll och
undervisningsmetod. Vad som har påverkat utformningen och relationen mellan
de här tre elementen beror, enligt Lundgren, på vilka olika principer som har
legat till grund vid läroplansarbetet. Dessa principer, eller grundläggande tankar
och föreställningar, benämner han vid namnet läroplanskoder. En läroplanskod
är alltså en serie grundläggande principer som leder till att valet av kunskap, mål
och metodik utformas på ett specifikt sätt. Över en längre tid kan man se hur
dessa principer eller koder visat sig i utbildningar i olika tider. Det här ger en
viss inblick i varför och hur läroplaner har utformats under årens lopp. Historiskt
sett har det funnits fyra olika läroplanskoder, som Lundgren kommit fram till.
Vissa tider har de förekommit i renodlad form och ibland har de mixats. De fyra
är i tidsenlig ordning:
Klassisk läroplanskod:
Grundprincipen för den klassiska läroplanskoden är bland annat att den
utbildning som existerade var till för en viss elit i samhället, alla kan inte utbilda
sig. Detta skulle ge en utveckling för intellektet och även goda sociala vanor.
Denna utbildning gav inte någon yrkesförberedande kunskap utan inriktade sig
på insikter. Kunskapen lärdes in för kunskapens egen skull, den hade ingen
direkt verklighetsanknytning.
Realistisk läroplanskod:
Kunskapen har nu blivit mer direkt kopplad till yrkeserfarenhet och har till stor
del i syfte att lära ut ekonomisk utveckling men också att få vetenskaplig
utveckling. Yrkeslivet krävde alltmer teoretiska kunskaper även för det praktiska
arbetet. Nu kom naturvetenskapens intåg i skolan.
Moralisk läroplanskod:
Grundsynen var att alla skall kunna ta sitt ansvar och vara väl fostrade. Man
utbildade sig till stor del för att känna gemenskap och för att allas lika rätt i
samhället. Alla skall kunna ta till vara på sina rättigheter och utföra sina
skyldigheter.
Rationell läroplanskod:
Bygger på individualism , dvs. individens ansvar och rätt, men också till stor del
på pragmatism, dvs. att all kunskap skall vara av användbarhet eller nyttig. Inte
bara kunskap för kunskapens egens skull utan läroplanen skall bygga på
kunskaper som individen och samhället har nytta av. Det rationella var det
centrala, förnuftet var dess grund.

En annan läroplansforskare som tar upp ämnet är Tomas Englund. Hans
huvudsakliga budskap är, skriver han i texten: ”På väg mot undervisning som
det ordnade samtalet?”(1995), att undervisningen kan innebära aktiviteter med
helt skilda innebörder för eleverna beroende på val av innehåll och val av hur
detta innehåll organiseras och frambringas i undervisningsprocessen, metodiken.
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Englund har tagit fram olika analysvägar för att ta reda på de olika innebörderna.
Ett av dem är den så kallad utbildningsfilosofiska som anger en första riktning
för olika sätt att uppfatta utbildningen och undervisningen. Även han ser att hur
man väljer innehållet och utövandet i undervisningen är historiskt betingat, men
också de former i undervisningen som redan finns och är fasta exempelvis prov,
inträdeskrav och betygssättning sätter också bestämda gränser för valet av
utformning. Dock menar han att valet av olika typer av undervisningsformer och
möjligheter att ge undervisningen olika innebörder, till stor del finns, framförallt
i vår västerländska demokrati.

För att förenkla den utbildningsfilosofiska analysen har Englund utformat en
utbildningsfilosofisk karta (se nedan). På denna karta visar han fyra olika
filosofier om hur undervisningen läggs upp och varför.

Här har Englund skiljt de olika utbildningsfilosofierna från varandra genom att
visa att vissa lärare sätter eleven mer i centrum medan andra sätter ämnet mer i
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centrum i undervisningen. Även mittenalternativ förekommer. Om ämnet sätts i
centrum är det själva kunskapen i ämnet som är mycket viktig och fokuseringen
i undervisningen blir då naturligt mot ämnet i sig. Detta i motsatts till den
utbildningsfilosofi som sätter eleven i centrum, där man framförallt tar fram de
pedagogiska och sociala bitarna i sin undervisning.

Englund skiljer också de olika filosofierna åt genom att visa vad som är den
centrala aktiviteten i undervisningen. Är det inlärning, inlärning/arbete eller
samtal?

I detta ger han också en tidsdimension som inte är direkt urskiljbar. Från vänster
på kartan har vi en ” baktid ”, i mitten en nutid och till höger en framtid. Här ser
Englund en utveckling mot framtiden, det vill säga det rekonstruktivistiska från
”baktiden” det vill säga det perennialistiska. Men han ser också ett hinder i
denna utveckling genom bland annat dagens skolpolitik, vilket ger en
tillbakavridning och vi hamnar i de två utbildningsfilosofiska mittdelarna som
kallas essentiallism och progressivism. Här står man och väger. Essentialismen
är till viss del kvar i ”baktiden” där bildning och ämnet i sig är det centrala och
skolan är en samhällsbevarande skola, medan progressivismen drar sig mot
framtiden där det pedagogiska, sociala är viktigt. De dras åt de båda hållen men
når aldrig fram,   de stoppas från att nå framtiden, det rekontruktivistiska, som
här ses som en medborgarförberedande skola. Englund anser alltså fortfarande
att skolan inte hänger med och att den är underordnad samhällets utveckling mot
framtiden, det på grund av den politik som förs.
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Metod

I detta arbete har jag, för att kunna förankra den teori jag läst, även gjort en så
kallad fältstudie på en högstadieskola. Detta är en normalstor högstadieskola om
cirka 400 elever och är belägen i en medelstor kommun i Sverige. Den här
studien har jag delat in i tre delar. I den första delen har jag pratat med en av
skolans administratörer (tidigare lärare på skolan) om hur just den här skolans
arbete och utveckling av den nya läroplanen, Lpo-94, gick till. I den andra delen
skriver jag om hur jag under min slutpraktik på lärarutbildningen observerade
det vardagliga arbetet kring styrdokumenten, delvis med hjälp av min kvinnliga
handledare. I den tredje och sista delen beskriver jag ett möte, som jag fick delta
i, om nedskrivandet av betygskriterier i SO- ämnena utifrån styrdokumenten.

Eftersom jag var mycket intresserad av hur styrdokumentens tillväxt och
utveckling på den här skolan såg ut bestämde jag mig för att ta upp denna
diskussionen med någon som var kunnig på det området på skolan. Jag valde
därför att vända mig till rektor. Tyvärr hade rektorn på denna skola väldigt lite
tid då hon inte arbetade heltid, så jag blev vidarebefordrad till en av skolans
administratörer, som tidigare arbetat på den här skolan som lärare i nästan 20 år.
Vi bestämde träff efter det att min praktikperiod var slut, det på grund av att jag
kände mig mer hemma på skolan och mer hemma på hur de arbetade. Jag
titulerade träffen såsom en diskussion om arbetet med skolans styrdokument
under en längre tidsperiod.
Innan mötet hade jag beslutat att  utforma denna diskussion som ett samtal, för
att få en sån öppen och fri diskussion som möjligt. Jag hade dock förberett ett
antal frågor innan som en grundstomme för samtalet. Meningen var att ge så
öppna frågor som möjligt (Bilaga 1). Birgitta Kullberg skriver i sin bok
”Etnografi i klassrummet” om olika sorters intervjuer och den jag efterstävade
var den så kallad kreativa intervjun där intervjuarens påverkan ska vara av en
underordnad betydelse därför att det huvudsakliga syftet är att få fram något nytt
och spännande. (Etnografi i klassrummet; Birgitta Kullberg, 1996)
Under samtalet förde jag anteckningar som jag senare kunde texta ihop till något
mer sammanhängande text. Att jag valde att anteckna var för att det kändes mest
naturligt och icke-hämmande som en bandspelare kanske hade gjort. Meningen
var också att få en allmän, övergripande syn på skolan arbete och inte att ge citat
om specifika saker eller ämnen. Risken med den metoden är förståss att jag hade
kunnat missa något jättebra som hon sade, för att jag satt och antecknade det
som hon sade strax innan. Själva samtalet utgick till ganska stor del från mina
frågor men ofta skedde så att flödet av nya, mer utvecklande frågor uppkom
under hela tiden samtalet pågick, detta också utifrån Kullbergs syn på den
kreativa intervjun. (Etnografi i klassrummet; B. Kullberg, 1996)
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I nästa del såg jag chansen att se en skola och dess styrdokument i en helhet det
vill säga den verkliga vardagen. Genom att få delta i arbetet på skolan under min
praktik, som varade sex veckor, kunde jag över tid se in i det vargdagliga
arbetet. Det kändes dock till viss del svårt att vara både lärarkandidat och
observatör för detta arbete, att se de saker som man själv gör är ofta svårt, men
det var mycket intressant.
Detta tar Birgitta Kullberg upp, hon kallar en liknande fältstudie för en
etnografisk studie och menar att det bygger på att forskaren (i detta fall jag, en
lärarkandidat) under en lägre tid uppehåller sig i den miljö och på det fält som
ska studeras. I mitt fall är denna miljö riktad till framförallt SO-lektioner men
också arbete i ett arbetslag med sex stycken lärare på tre klasser, varav en 7:a, en
8:a, en 9:a.
Den forskande benämner hon som en deltagande observatör, och det är precis
det som jag har varit under denna tid. En deltagande observatör är en person
som utför ”ett pågående och intensivt observerande, lyssnande och talande”.
(Etnografi i Klassrummet; B. Kullberg 1996, s. 66)Men för att kunna upptäcka
något nytt måste den forskande försöka se och lyssna på ett nytt sätt, det krävs
en nyfikenhet och en höjd uppmärksamhet för att upptäcka de saker som man
normalt tar bort i vardagslivet, det är det som jag har försökt uppnå under hela
denna studie. Jag är dock ingen professionell forskare men jag har gjort mitt
allra bästa för att öppna alla sinnen, detta också med hjälp av den teori jag läst
innan.
Kullberg skriver också om insamlingen av data i en liknande etnografisk studie.
Det kan ske genom direkt observation, formella intervjuer och informella
intervjuer samt insamlande av saker och dokument av och om fältet och dess
aktörer. I mitt fall, under den andra delen, så använde jag mig av alla dessa
former förutom den formella, strukturerade intervjun. En del skedde spontant,
men mycket av insamlandet var systematiskt och noggrant planerat. Det är av
stor vikt i en studie att datainsamling sker systematiskt, anser Kullberg, man
måste lyssna, se och deltaga på ett aktivt sätt i studien för att den ska bli
trovärdig och korrekt. De informella intervjuer som  utspelade sig var
framförallt med eleverna och de uppkom och växte fram under tiden.
Efterhand som jag upptäckte delar i arbetet som var relaterade till skolans
styrdokument skrev jag ned dessa så grundligt jag kunde, för att inte glömma.
Även efter dagens slut funderade jag igenom vad som hade hänt och om något
av det var av intresse för mitt arbete. Denna studie blir därför en mycket
subjektiv studie eftersom det är jag som ser just denna specifika skolas arbete
med mina ögon. Det medför vissa risker, att jag inte ser allt det arbete som är
relaterat till min observation eller att min valda skola inte alls arbetar som
övriga. Men det gör studien ännu mer intressant och genuin. Syftet var att jag
skulle få en helhetssyn över arbetet och om jag hade missat något förlorade jag
nog inte den.
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Om någon del som jag uppmärksammade inte var tillräckligt tydlig för mig eller
om jag undrade över något som jag sett så tog jag upp detta till diskussion med
min handledare som var väl insatt i varför jag intresserade mig för detta.

I den tredje delen fick jag chansen att delta i ett möte som, var det sagt, alla SO-
lärare på skolan skulle delta i. Mötets syfte var att få skolans betygskriterier
nedskrivna i de olika ämnesområdena, så att alla på skolan har en gemensam syn
på vad alla elever skall lära sig. Även under detta möte satt jag till viss del
”utanför”, det vill säga jag deltog ej i diskussionerna, och antecknade vad
lärarna diskuterade. Detta möte skedde under en heldag, en studiedag.

Tyvärr blev mötet ej som jag tänkt mig på grund av flera lärares frånvaro, jag
hade inte tillgång till allas åsikter utan fick nöja mig med tre, vilket jag ser som
en brist.

I alla dessa tre delar har jag valt att använda mig av anteckningsblocket och inte
av några andra medel för insamlande av information. Detta delvis på grund av
att inte hämma de personer som deltagit och delvis på grund av det inte alltid är
möjligt, exempelvis under långtidsstudien. Men syftet var, som jag skrev ovan,
att ge mig en övergripande bild på området och då ser jag att anteckningsblocket
var det bästa medlet. Risken blir naturligtvis att jag missar vissa delar, men i min
tro att jag lyckats få ned det mesta i blocket tror jag mig kunna ge den bild jag
önskat.
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Resultat av fältstudie; läroplanen i praktiken

Nedan har jag sammanfattat de anteckningar och det insamlingsmaterial som jag
lyckats få ihop under min fältstudie. Efter det har jag även försökt att ge mig på
en sorts analys eller diskussion kring det framtagna materialet.

Planering av läroplansarbetet

För att få reda på hur denna skola har arbetat med styrdokumenten under en
längre tid, framförallt sedan Lpo-94 kom, bestämde jag träff med en av skolans
administratörer. Min första fråga blev naturligt ”Hur har ni arbetat med Lpo-94
sedan den kom?” Administratören, som vi kan kalla Lisa, berättade att det
började med en diskussion inom den kommun skolan tillhör. Här diskuterades
framförallt vad läroplanen var, vad den utgick från och vad som skulle göras i
arbetet på skolorna. Här bestämde kommunen och de lärare som var
representerade på mötet att man i kommunen skulle ha en gemensam
utgångspunkt för betygskriterier. Det fastställdes en kommunal kursplan, där
lärare i olika ämnen samlades för att få fram bästa möjliga resultat. Lisa
medverkade på detta möte i avdelningen historia. Här uppkom dock vissa
meningsskiljaktigheter mellan lärarna. Vissa tyckte att denna utgångspunkt för
kriterier skulle vara detaljstyrd, det vill säga mycket detaljerat nedskrivet de
ramar som kommunen skulle ha. Andra, så även Lisa, såg vikten av ett
icke-detaljstyrt dokument, vilket skulle göra det mer fritt för varje enskild skola.

Tanken med den här samlingen var att få fram målen som kommunens skolor
skulle använda sig av. Man lyckades till slut enas om ett relativt icke-detaljstyrt
dokument, en kommunal kursplan.

Efter denna diskussion i kommunen kom då diskussionen ner på varje enskild
skolas nivå. Man började på den här skolan med att ta hela studiedagar för att
samtala om skolans organisation och tolkning av den nya läroplanen, Lpo-94.
Först skulle det bestämmas om var man skulle börja i reformeringen. För många
var det ganska svårt, Lisa sade att många till en början såg Lpo-94 som ett
ganska luddigt och svårtolkat dokument. Men de flesta såg också denna som en
positiv förändring i skolan, många hade goda idéer om vad som skulle göras och
var även positiva till det nya betygssystemet. Denna positivitet gällde dock ej
alla, framförallt var de det som snart skulle gå i pension som hade svårt att ta
Lpo-94 till sig, enligt Lisa. Alla var inte glada över att göra så stora
förändringar. Lisa såg också att det tyvärr kom för många nya saker samtidigt
för lärarna, nytt löneavtal och Lpo-94, och det gjorde det svårt för dem att
anpassa sig till allt nytt.
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I diskussionen på skolan kom man fram till att man ville ha gemensamma eller
allmänna kriterier för betygsnivåerna VG och MVG, och att G-kraven skulle
utarbetas i varje ämnesgrupp och vara mer specifika. Det arbete som varje
ämnesgrupp skulle utföra sågs till en början som något mycket svårt. Många var
osäkra på hur man skulle formulera sig och hur det skulle se ut. Det kändes
också svårt för en del att ha ett så nära samarbete med andra lärare. Efterhand
utmynnade det i att varje lärare reviderade och ändrade dessa G-krav själva ,
vilket gjorde att ensamarbetet började igen. Vissa lärare hade ej lust att omarbeta
kraven på grund av tidsbrist eller att de sågs som lämpliga fortfarande, medan
andra såg en nödvändighet att revidera dem efter ett tag. På senare tid har dock
tanken på ett samarbete mellan ämneslärarna åter fått växa och det har gett nya
samarbetsgrupper som ska revidera alla G-krav tillsammans (läs nedan) .
Lisa ser revideringsarbetet som något mycket viktigt, men tyvärr är inte alla
lärare alltid aktiva i det på grund av exempelvis brist på ork, tid eller lust.

Vi kom även in på många andra anmärkningsvärda diskussioner under vårt
samtal. Lisa sade att den nya läroplanens innehåll har mycket bra grundtankar
och värderingar men man är kanske inte helt nöjd med allt i den. Hon hade
personligen bytt åsikt om det nya betygssystemet, som hon från en början hade
varit mycket positiv till. Men hon tycker sig fortfarande idag se att skolans
kunskaper som lärs ut och samhällets krav går helt isär. I den nya diskussionen
om målrelaterade betyg så har målen ofta varit så självklara, säger hon, men
ibland kan man undra om vi lär ut rätt saker i skolan med tanke på den klyfta
som finns mellan skola och samhälle. Borde inte den nya läroplanen täcka det,
frågar hon sig?

Lisa tycker sig också se en viss motsägelsefullhet i Lpo-94. Den hyllar
begreppen samarbete och individualisering och de två, ser hon, går stick i stäv.
Man skall vara i en skola för alla, där alla skall kunna samarbeta och gemensamt
nå ett bra resultat samtidigt som man blir betygssatt enskilt. För att främja
samarbetsförmågan hos eleverna på den här skolan och för att visa att det är
viktigt har man oftast med ”förmåga till gott samarbete” i G-kraven, det skall
alla klara.

Lisa fortsätter diskussionen med begreppet individualisering. För att klara av
den individualisering som Lpo-94 kräver måste resurserna i skolan ökas kraftigt.
Finns det bra och engagerat folk i skolan fungerar det, men med tanke på dagens
nedskärningar är det svårt att som ensam lärare på 30 st elever kunna
individanpassa hela undervisningen. Det spelar ingen roll hur engagerad man är,
det finns ej tid för det. Det behövs mer personal, mer pengar för att alla i skolan
skall klara sig. Dagens mål i styrdokumenten är för högt ställda med tanke på
dagens skolas ekonomi, avslutar hon med.
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Skolans styrdokument i vardagen

Jag tillbringade sex veckor på en normalstor högstadieskola i en medelstor
kommun i Sverige hos en SO-lärare. Under denna tid praktiserade jag här för
min utbildnings räkning men passade då också på att göra fältstudier till det här
examensarbetet. Det jag främst var nyfiken på var hur och var i skolans vardag
jag kunde skönja de olika styrdokumenten som reglerar skolans arbete. Det jag
direkt upptäckte var att dessa styrdokument kan ses nästan i allt arbete som
utförs på skolan, från planeringsarbete till elev- och föräldrakontakt.

Skolarbetets gång följer till allra största delen de nationella styrdokumentens
föreskrifter. Tidigare i planeringen för terminerna berättade min handledare att
hon tog fram kursplanen och gick igenom vad som ska gås igenom, hon går
alltså ej efter vad läromedlen tar upp. Här berättades också för mig att vissa
delar som hon tidigare berört valdes bort på grund av att de ej hade belägg för
sig i de nationella kursplanerna. Det upplevs inte lika stressigt längre för att man
behöver inte hinna med exempelvis alla stormaktsriken utan det räcker med att
känna till några. Man använder sig alltså ständigt av de målbeskrivningar och
kriterier som finns.

På denna skola hade varje lärare suttit var för sig och utfört planeringen men
man var nu på gång att samplanera framförallt betygskriterier och då också
grovplanering. Detta arbete fortlöpte delvis under min praktik. Innan denna
samplanering hade min handledare själv skrivit ned, utifrån den nationella
kursplanen, vilka kriterier hon ansåg vara rimliga för att få Godkänt i hennes
ämnen. Valet av att inte skriva ned kriterier för Väl Godkänt och Mycket Väl
Godkänt motiverar hon med att det är svårt att, utan att inrikta sig på
faktakunskaper, skriva ned vad som exakt menas med dessa. Det ligger på en
högre nivå som kan bedömas först när man exempelvis rättar provet eller hör
eleven prata. Istället hade hon valt att skriva ned några allmänna krav för dessa
betyg. Jag kommer senare att gå närmare in på den gemensamma
kravställningen. När planerig för ett arbetsområde gjordes tog min handledare
fram de tidigare skrivna G-kraven och såg över dessa. Ansågs de vara okej
kvarstod de annars kunde de revideras, ”man kan ju ha ändrat syn på saker när
man väl har undervisat i dem”. Ändringarna som gjordes verifierades av
kursplanen.

Inne i skolan, hos eleverna i klassrummet, märks styrdokumenten framförallt när
man undervisar. Alla frågar hela tiden efter vad de skall klara för att få G
respektive VG och MVG. Min handledare gav alltid ut dessa krav på
stencilerade papper till eleverna och/eller tejpade upp dem på väggen så att inga
tvivel fanns på vad som var G. De allmänna VG, MVG kraven fanns också
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upptejpade. Detta papper delades ut i god tid innan en examination på
arbetsområdet utfördes.
Problem som jag märkte var att många elever, framförallt i år 7, hade
svårigheter att förstå dessa formuleringar, de var för abstrakta. De ville gärna att
man skulle förtydliga etc. I det abstrakta finns ju också det positiva, enligt min
handledare. Det ger chans för många att lära sig tänka fritt och veta vad man ska
tolka in i de formuleringar som görs. Det blir ej så stereotypt utan mera rörligt.

Efter en examination jämför många elever varandras prov för att se om de har
blivit rättvist bedömda och det fanns alltid ett fåtal som inte lyckades nå G-
nivån, tyvärr oftast samma elever varje gång. För dessa väntade ett så kallat
omprov, där de fick en ny chans. Oftast hade dessa fåtalet elever flera omprov
vilket gjorde skolarbete ganska tufft för dem. I och med det nya systemet med
de nya betygen såg min handledare att skolan har blivit tuffare för många elever.
Det är svårare att nå ett G än att få en 1:a, som också var ett godkänt betyg i det
gamla betygssystemet. Problemet för många som har svårigheter, anser min
handledare, blir då många omprov samtidigt som nya står på tur och det ger en
otrolig arbetsbörda för de som redan tycker att det är en börda att gå i skolan.
Frågan är om detta knäcker eleverna. På denna skola hade därför vissa barn fått
inrikta sig på att få G i de tre basämnen som finns, nämligen matte, svenska och
engelska. De gick då ej på några andra timmar utan satt heltid med dessa ämnen.
Det gav dem en chans att lära sig det grundläggande, istället för att fokusera sig
på alla ämnen samtidigt kunde de nu koncentrera sig på att lära sig tre ämnen.
De gick på dessa lektioner och arbetade sedan på det så kallade RC ( Resurs
Centra ).

Det nya systemet uppvisar till större del de brister som många elever har. För de
elever som kanske har IG i något ämne eller för de som vill läsa upp till ett
högre betyg fanns ett två timmars pass inlagt på schemat för detta, de så kallade
FF-timmarna, Forskning och Fördjupning. De här timmarna sattes in på schemat
då skolan hade för lite pengar till Elevens val timmar. Det visar att skolan är
mån om att så många som möjligt skall klara G och ger dem en chans och tid att
arbeta på att nå dem.

Även läraren har fått mer arbete på sig tycker min handledare, detta ej sett
negativt. Fler prov måste göras och rättas, åtgärdsprogram upprättas osv. Det är
dock positivt enligt min handledare för eleverna på grund av att de oftast idag
upptäcks snabbare och får mer hjälp. Man är ju idag tvungen att upprätta ett
åtgärdsprogram om en elev ej är godkänd. De får inte slinka igenom med ett IG.
Det positiva är också att idag görs ej prov och upplägg av timmar utifrån
läroboken utan alla lärare utgår från samma punkt, nämligen den nationella
kursplanen.
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Det finns också en viss svårighet för läraren att dra gränsen mellan G och IG.
Min handledare utformade sina prov så att det fanns en G-del som alla skulle
göra och klara för att få Godkänt och en svårare del som man fick välja om man
ville göra om man ville ha ett högre betyg. Frågan blir då ska en elev klara
ALLT på G- delen för att vara Godkänd eller kan den tabba sig på en fråga, även
den bästa kan ju fela? Oftast svarade de flesta på båda delarna av provet och
man kunde då ge ett G för att den klarat en fråga av de svåra. Men de som inte
gjorde de svåra frågorna och klarade alla frågor utom en på G-delen, ska de vara
godkända? Min handledare satte i detta fall ett G. Det är svårt att se vad
kursplaner och dylikt säger om detta men vad jag har förstått så ska ALLT vara
korrekt för att man ska få ett G. ”Det ser jag som något mycket svårt att leva
efter”.

För att en lärare ska få sätta IG på en elev måste den ha informerat föräldrar på
exempelvis ett utvecklingssamtal. Även ett åtgärdsprogram ska finnas för denna
elev och för detta/dessa ämnen om vad som ska göras och hur det ska göras för
att få eleven i fråga godkänd. Det här gör att läraren noga måste följa upp fallet,
föra mycket anteckningar och kunna redogöra för när eleven är godkänd. På
utvecklingssamtalet på min skola kommer de nya styrdokumenten in tydligt.
Varje lärare skriver om varje elev i en pärm till hjälp för klassföreståndaren. De
tidigare kvartsamtalen var till stor del till för att föräldrarna skulle få reda på sitt
barns betyg. På dagens utvecklingssamtal måste läraren kunna redogöra för
föräldrarna på vilken kunskapsnivå som eleven ligger och vad den har för
framtidsutsikter. Man ska ”hitta utgångspunkter för fortsatt utveckling”. Det här
samtalet ska också beröra hela elevens utveckling, ej bara den kunskapsmässiga.
Detta görs muntligen men det ska också finnas ett papper arkiverat. Eleven ska
också tillfrågas hur den trivs i skolan och vad den skulle kunna arbeta hårdare på
för att kunna utvecklas mera. En ständig dialog med hemmet ger den bästa
utvecklingen för barnet.

Även på andra delar i skolan kan jag klart se att dagens styrdokument har
påverkat eller värkt fram något, exempelvis elevdemokrati. Man har på denna
skola klassråd varannan vecka och ett så kallat lagråd varannan vecka. Klassen
tar på klassrådet upp aktuella saker som de vill diskutera, ändra något eller klaga
på något. Här informeras också om vad som togs upp på förra veckans lagråd
och hur det vidare har behandlats. Varje klass har utsett två representanter till
lagrådet som samlas tillsammans med en lärare från det lag de tillhör. Vi
tillhörde lag E och där fanns tre klasser en 7:a, en 8:a, en 9:a, det gav alltså sex
elever på detta möte. Här framfördes åsikter och även prat om vad som hände i
varje klass just nu. Det som togs upp här fördes vidare av läraren till deras
lagmöten och även till de möten som rörde hela skolan om nödvändigt. Jag blev
imponerad av att det som eleverna tog upp verkligen diskuterades seriöst i laget
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trots att det ibland var till synes självklara saker som exempelvis om de ska få
tugga tuggummi på lektionerna.

På denna skola var alla lärare uppdelade i arbetslag som sammanträdde varje
onsdag eftermiddag. De diskussioner som uppkom där uppkom till stor del på
grund av styrdokumenten. Man pratade mycket om omprov, åtgärdsprogram och
elevvård. När ska skolan blanda sig i vid olika händelser, vad står i skollagen?
Det togs även upp det som eleverna hade diskuterat på klassmötet eller lagrådet.
I dessa diskussioner uppkommer också ett visst prat om pengar och vad de ska/
bör användas till.

Samtal om betygskriterier

Jag hade också den stora möjligheten att få närvara på ett av de möten som
några SO-lärare på denna skola hade angående sammanställning av
betygskriterier för SO-ämnena.

Som jag tidigare berättat satt varje lärare var för sig och skrev sina egna kriterier
för varje område i sina ämnen, nu var meningen att man skulle få en gemensam
kravställning och en sammanhållen syn utåt från skolan för att ge ett samlat
intryck, att alla på skolan har samma mål i SO. Tidigare hade en
betygskriteriepärm funnits i ett skåp men den ansågs för gammal för att använda
och uppkom aldrig i diskussionen. Det hade tidigare förekommit en antal
kvällsmöten om detta och man tyckte att det tog så lång tid att man behövde en
hel dag så man tog en av studiedagarna på skolan till detta ändamål.

På detta möte deltog tyvärr bara 2-3 SO-lärare men också två lärarkandidater,
varav jag var en av dem. Det hade varit mer intressant om alla SO-lärare hade
deltagit men detta möte utfördes på en av skolans studiedagar och vissa hade
annat för sig exempelvis ITIS ( InformationsTeknik I Skolan) . Styrkan med
denna studie tappades då något. Det blev trots detta många intressanta
diskussioner.

Vi samlades kl 8.30 i ett av skolans grupprum, då var vi tre SO-lärare och två
kandidater. Framför oss på bordet låg lärarnas tidigare pärmar med
betygskriterier och även den nationella kursplanen. Den lokala kursplanen fanns
dock ej på plats, jag undrade naturligtvis varför. Vad jag fick till svar var att den
ansågs vara för tunt underlag och de påpekade att det kändes som något
hopkastat dokument som tillkommit under ej helt rättvisa omständigheter. Det
var allas åsikt som deltog på mötet och dokumentet ansågs ej kunna användas
som grund för skolans betygskriterier i SO-ämnena.
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Under liknande tidigare möten (2st) som detta hade man kommit överens om
vilka områden som ska behandlas och vissa områden var redan
färdigbehandlade. När mötet väl kom igång framkom att det var kriterier för år 9
som var de viktigaste och det som skulle prioriteras. Man bestämde också att det
var bara G-kraven som nu skulle formuleras. Den diskussionen återkom de till
vid ett flertal tillfällen (se nedan). ”Detta tar väldigt lång tid och sist diskuterade
vi två områden på två timmar, det blir då väldigt tungrott”. Därför bestämdes nu
att varje lärare skulle ta fram sina redan existerande förslag på kriterier till ett
område och sedan diskutera detta i hela gruppen. Det ansågs svårare att
nyformulera kriterier än att omformulera redan befintliga dokument. Varje lärare
gick nu till sina arbetsrum och letade febrilt i pärmar och i datorer.

När vi väl samlats igen gick vi igenom område för område. På de allra flesta
områden hade lärarna redan tidigare nedskrivna krav och dessa lades upp på
bordet för granskning under lupp, även de prov som gjorts i området dök upp.
Här märktes tydligt de skillnader som funnits/finns mellan lärarna både
formuleringsmässigt och tolkningsmässigt. En av de manliga lärarna A hade
formulerat sig betydligt mer precist och djupare än den kvinnliga som hade
formulerat sig mer övergripande. Detta märktes även på deras utformning av
proven och färgade också diskussionen.

Den första och kanske viktigaste frågan, enligt dem, var att verkligen ta reda på
vad de framhävde i sin undervisning, vad som stod i kursplanerna och vad som
egentligen var det som eleverna bör kunna för att få G. Den andra manlige
läraren B satt relativt tyst och efter en kort stund av mötet var han tvungen att
förflytta sig till ett annat möte, för att sedan återkomma till oss. Den kvinnliga
läraren inledde med att motivera sitt val av formulering och varför hon valde att
använda sig av vida begrepp. Efter en stunds diskussion kom de till slut fram till
att de ska använda sig av den kvinnliga lärarens dokument med några tillägg,
dock kvarstår de mer övergripande formuleringarna. Man förstod att till största
delen ville man nå samma mål men man hade formulerat det olika. Dock fanns
många av den manlige läraren A:s punkter för G på den kvinnlige lärarens högre
nivåer. Hon påpekade också för en av den manliga läraren A att hon inte tyckte
att vissa av hans punkter är relevanta för ett G utan känns för svåra, ”det tycker
inte jag är viktigt för de elever som är svaga”. Sedan forsätter beslutandet och
flera områden blir färdiga utan några större svårigheter och oenigheter.

Även ett förslag från en grannkommun som den manlige läraren B har haft sen
tidigare anställning iakttas men används ingenting. Man kommer fram till att det
även är bra att ha förslag till provutformningar i denna nya kriteriepärm för att
ge nya vinklingar och som hjälp för varandra. Nu när det görs ett flertal omprov
på alla områden kan det vara bra att ha ett batteri med olika prov som har utgått
från samma G-krav. Detta spar mycket arbete och tid och ses som något positivt.
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Under flera av de områden som har tagits upp har en viss diskussion uppkommit
under ett flertal tillfällen, nämligen den om man ska skriva VG och MVG krav
på pappret också.
Detta var en diskussion, som blev mycket intressant, och som även den manlige
läraren B deltog i. Den kvinnliga läraren ansåg att det inte var bra att skriva ned
specificerade krav för de högre betygen utan de bör vara generella. Hon menade
att det är svårt att skriva ned dessa så att de blir bra och att det är lättare att se
om en elev nått dessa betyg först när man rättar proven, eller när man hör en
elevs resonemang kring sin kunskap. Det blir så lätt kvantitativ kunskap annars,
ansåg hon. (Det här ger i och för sig en större tyngd på läraren och dess roll i
bedömningen.) Därför föreslår hon att man skall använda sig av mer generella
krav för de högre betygen, dessa nedskrivna utifrån Lpo-94. När detta förslag
lades reagerade de andra lärarna en aning. ”Är det bra att ha enbart generella
krav för VG och MVG?” De manliga lärarna ansåg här att det till viss del lugnar
eleverna, de får raka och klara besked om vad de skall kunna och det lämnar
ingen plats för tolkningssvårigheter. Den kvinnliga läraren menar att man noga
bör diskutera igenom de generella kraven så att alla har förståelse för dem. Hon
menar att om kraven skulle specificeras finns risken för att flera elever
avskräcks och inte ens försöker läsa på till dessa betyg. Känner de igen kraven
blir de enklare att hantera och de lär sig också att överföra dessa i alla de
kunskapsområden som gås igenom. De manliga lärarna anser att det kan vara
bra att specificera även för att kunna bemöta och motivera vad man lär ut för
exempelvis föräldrar. Man har mer stöd i ryggen då, man kan slå upp
kursplanerna och säga: detta ska de kunna. Förvirring uppstår ej. Den kvinnliga
läraren anser att detta går att motivera ändå.

 Till slut kom diskussionen in på om Lpo-94 hämmar eller utvecklar. Den
kvinnliga läraren ansåg att om man använder de generella kraven så utvecklar
man eleverna mer till ett eget tänkande och att om det blir för specificerat och
kvantitativ inriktat så kan det bli hämmande. De manliga lärarna lade då på
förslag att man kunde ta en specificerad punkt på varje krav för högre betyg, för
att ge eleverna en hint om vad man vill. Det kom också fram att alla ansåg att
det skulle ta väldigt lång tid att formulera dessa krav och att komma överens om
vilka formuleringar som skulle användas.

Under denna diskussion togs också arbetssätt, litteratur och tidsplanering upp
men detta mycket kort så jag har svårt att se några tydliga mönster i det.
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Resultatdiskussion

Alla inblandade parter tyckte att denna diskussion var nyttig och intressant.
Styrdokumenten är sällan något som diskuteras på skolorna nu så här ett tag
efter att Lpo-94 har kommit ut. Vilket också Lisa, administratören på skolan,
verifierade.  Jag menar att dessa används dagligen i arbetet, men de diskuteras
aldrig och man är nog sällan medveten om att det faktiskt är dessa som till stor
del styr skolans arbete. Man har stort utbyte av varandra och det ger mycket
hjälp. Man kommer in på frågor som man aldrig annars skulle komma in på och
detta känns utvecklande för merparten. Att ta sig tid till liknande diskussioner är
mycket viktigt. Slutar man finns det en risk för att allt glöms bort och att alla
lärare kör sitt eget ”race”, såsom Lisa sade att man i början gjorde. Lärarna
kände också att genom att utarbeta gemensamma riktlinjer får man en viss
trygghet i att man undervisar på ett riktigt sätt på grund av att man i kollegiet har
diskuterat alla områden och det ger argument för vad och varför man undervisar
om just detta.

Som jag skrev i inledningen måste man grunda sitt arbete i något fast och det
märktes klart och tydligt att behovet på skolan fanns. Men tyvärr fanns inte alltid
tiden till detta, vilket kunde ge ett intryck av att man klämde in ett av de
viktigaste områdena i arbetsutvecklingen på en liten tid, ofta ganska dålig tid
som gav övertid men ej betalt för det. Ork och lust infinner sig naturligtvis inte
och det blir tyvärr inget vettigt av det då. För att ge det arbete, som många
skolor måste ta tag i ordentligt, en chans måste det ges mer tid i skolan för
diskussion och utvecklingsarbete med styrdokument. Hur ska lärarna annars få
en chans att uppträda professionellt med sina kunskaper fast grundade?

Läser man Tomas Englunds artikel ”På väg mot undervisning som det ordnade
samtalet?” förs detta resonemang friskt. Han skriver att det är viktigt med
samtalet för att just det ger läraren en förmåga att kunna se de olika
handlingsutrymmena den har, det ger flera infallsvinklar. Man är så ofta fast i
det egna tänkandet och man tror ofta att alla tänker ungefär liknande som man
själv gör. I ett resonemang kring hur man tänker och varför man tänker just så
ger läraren möjlighet att se och införa flera olika innebörder i sin undervisning.
För oftast tänker alla lärare väldigt olika på saker och ting. De flesta antar att när
man talar om en viss pedagogisk företeelse med någon annan så talar man om
samma sak. Så är dock sällan fallet, dessa begrepp bör redas ut inom skolans
värld så att alla är medvetna och eniga om vad ett begrepp innebär och att man i
alla diskussioner kan prata om samma sak. På så sätt blir diskussionen mycket
mer givande, det blir inga missförstånd. Lärare bör alltså vara enade om vad
olika undervisningsbegrepp betyder och också se varför man valt just det man
har valt att använda sig av. Man bör vara medveten om, skriver Englund, att det



30

är ett val man gör varje gång man undervisar och man borde då och då fråga sig
varför man väljer just detta.

Englund har också ritat en modell i sin bok, där olika syn på tanken med skolan
och undervisningen framförs. Han menar att man bör vara medveten om dessa
och de ger oss en referensram för de olika tankesätten. (Läs ovan)

Om jag skall försöka mig på att placera in de lärare som medverkade på mötet
om betygskriterier ser jag nog den kvinnliga läraren riktad mest mot den
progressiva sidan, den studerande som kunskapare. Detta för att man tydlig ser
att hon verkligen tänker ur ett elevperspektiv och inte lika mycket ämnesinriktat.
Hon vill nå dit där eleven själv får fundera och utveckla sig i skolan och ger på
detta sätt all den hjälp de behöver på vägen till ett eget kreativt tänkande. Hon
ifrågasätter också på ett intressant sätt vad som egentligen är viktigt att kunna
för att få G. Vad är viktigt för de allra svagaste att lära sig först?

De båda manliga lärarna är någonstans mittemellan. De ger ett gott intryck av att
se eleverna som eget tänkande individer men inriktar sig något mer på det som
Englund kallar det essentialistiska, det mer ämnesriktiga, ämnet i centrum. Detta
på grund av att de så gärna ville specificera kraven på de högra betygen, de är
beredda att ge mer ”färdig” kunskap.

 Alla ger en klar bild av att de rör sig mot den rekonstruktivistiska synen, där
Englund menar att skolan skall ge eleven en sorts medborgarförberedelse och
man undervisar gärna genom ett samtalande.

I dessa roller som jag försökt att urskilja hos lärarna kan man se att de till viss
del har påverkats av den nya läroplanens utformning. Framförallt genom
förflyttningen från regelstyrning till målstyrning. Läraren och skolan i sig är ej
längre så detaljstyrda utan har större ansvar själva. Det är tydligt i och med den
decentralisering som skett där staten har förflyttat ned stora delar av
läroplansarbetet till kommunal nivå, men också till skolnivå. Den ökade friheten
ger skolan större möjlighet att utveckla sin egen profil utan att för den skull
frångå de nationella målen. Under mina veckor på praktiken såg jag att min
handledare och även de andra i arbetslaget såg den här friheten som något
positivt. Hela utformningen av undervisningen och lärandet blev mer lärarens
egen tillsammans med kolleger och elever. Det kommer inte lika mycket
uppifrån, vilket jag tror är mycket bra, det kommer en närmre personligen.

Lärarna ansåg också att skolan hade blivit tuffare för en del elever i och med den
nya läroplanen. Med alla omprov och omarbetningar för att bli godkänd ökar
risken för att flera av eleverna känner sig utbrända. Skolan blir då för dem ett
enda jagande efter G. Viktigt är att kunna motivera dessa elever och att i vissa
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fall (som på min praktikskola) ge dem en individuell studiegång i ett försök att
hjälpa dem att nå G i basämnena. Samtidigt kan jag se att det nya
betygssystemet ger fler elever en andra chans att klara skolan bättre. De
upptäcks fortare och man måste ta tag i arbetet kring dessa elever fortare, ingen
kan släppas igenom.

Tyvärr kommer vi in på lärarens tidsaspekt igen som min handledare tog upp.
Läraren har fått fler arbeten och prov att rätta, mer administrativt pappersarbete,
det finns inte ork och tid för individualisering, som även Lisa tog upp. Blir det
för mycket arbete? Att lärarna känner så beror nog också till stor del på brister
på resurser i skolan såsom personal och pengar. Man måste börja se att skolan
behöver fler vuxna för att eleverna skall klara sig och för att lärarna skall orka,
det ser man så tydligt när man är ute i verkligheten. Vi måste ge skolan en ärlig
chans.

Något som märks väldigt tydlig, i de samtal jag varit med i och lyssnat på, är
fokuseringen kring betygskriterier. Vill man prata om läroplaner och dylikt
hamnar man väldigt lätt på ämnet betyg. Det är detta som formar dagens skola,
dess undervisning och dess personal och elever.

För att fortsätta spinna vidare på verkligheten vill jag försöka se hur och om
Lundgrens läroplanskoder kan skönjas i dagens Lpo-94. I min analys av det blir
mitt svar JA! Jag kan dock inte se någon renodlad form av någon kod . Först och
främst vill jag nämna att den klassiska koden är svår att skönja i dagens
läroplan, det skulle i så fall vara den biten som säger att utbildningen skall leda
till goda sociala vanor. I Lpo-94 skall alla ha tillgång till utbildning i motsats till
den klassiska koden där bara vissa hade tillträde dit. Dagens skola skall också
göra eleverna till goda samhällsmedlemmar som ska klara av ett yrkesliv och där
kunskapen skall vara riktad till mot verkligheten. Man lär sig inte bara för
lärandets skull.

De övriga tre koderna vill jag mixa för att få fram grundtanken med Lpo-94
(som jag tror). Från den realistiska koden ser jag att vikten av det teoretiska
kunnandet även är viktig för det praktiska arbetet. Alla skall kunna läsa, skriva
och räkna. Det märks tydlig att även de som läser till bilmekaniker idag måste
läsa basämnena. Dock är delen om läroplanen som en inriktning på ett
vetenskapligt och ekonomiskt syfte ej nära Lpo-94. Alla delar skall finnas, inget
skall väga så mycket tyngre än det andra som det i den realistiska koden, för att
ge den elev den medborgarförberedelse Lpo-94 vill.

Från den moraliska koden finns grunddragen om ansvar och rättvisa med vilket
även Lpo-94 tar upp, men dagens skolan är ej lika inriktad på utbildning för
nationens gemenskaps skull.
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Den rationella koden, som bygger på individualisering har stora delar av det som
Lpo-94 har. Individualisering är ett av nyckelorden. Den rationella, som är den
senaste av koderna i tid, ser jag också som den mest lik dagens styrdokument.
Om jag skulle våga mig på att utveckla en egen kod för Lpo-94 skulle dess
nyckelord vara som jag tidigare skrivit; ansvar, individualism, ansvar och
socialfostran, men också samarbete. Grunden i stort vill jag skriva som följer; att
vikten av att lära sig ”verklighetskunskaper”, men också till stor del att kunna
leta reda på ny kunskap och information i samhället och framförallt kunna sovra
i dem är av stor vikt.

En fråga som naturligt dyker upp i mitt huvud i detta sammanhang är om lärare
skulle säga ifrån om de ej var nöjda med exempelvis en ny läroplan. Jag har
aldrig riktigt hört någon säga ifrån och att det har lett till en ändring i de
politiska besluten. Samma sak är att skolan inte protesterar högre mot alla
neddragningar. Kanske har inte lärarna ork, kanske känner de att ingen lyssnar i
alla fall. Detta är en kris. Att gemensamt gå ihop i lärarkåren och enas är viktigt
för att skapa förändring om man inte trivs i verkligheten. Men viktigt är också
att man förmedlar det till dem som kan ändra besluten, ge dem de rätta
argumenten. Det är ju trots allt lärarna som kan detta område och kan skapa
förändring genom samarbete.

Slutord

Det här arbetet, med skolans styrdokument, har varit mycket givande och fyllt
sin funktion. I inledningen skriver jag att jag har för lite ”kött på benen” inom
det här området och att jag ville få en säkrare kunskap om det. Jag känner nu att
jag skulle kunna använda dessa viktiga dokument i skolan på ett korrekt och
riktigt sätt. Jag tror också att i och med det här arbetet har jag gjort den naturliga
kopplingen mellan styrdokumenten och undervisningen alltmer synlig för mig
själv. Vikten av att ständigt påminna sig om vad styrdokumenten innehåller och
att ständigt föra en diskussion i ämnet har nu satt sitt frö i mitt huvud.
Förhoppningsvis är jag så klok att jag fortsätter att prata om och ifrågasätta de
dokument som finns idag, men också de som uppkommer i framtiden. Detta för
att alltid känna sig ajour med vilken syn som samhället har och vilka
förväntningar som finns på skolan och dess personal.
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Bilaga 1

Frågor vid intervju

Hur har ni arbetat med Lpo-94 sedan den kom?

Vilka reaktioner väckte Lpo-94 när den kom?

Vilka förändringar innebar den i skolans verksamhet?

Hur har arbetet förändrats på skolan för elever och personal sedan Lpo-94?

Hur trivs ni med Lpo-94 nu?


