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Abstract 
 

 

Titel: Decentraliseringen - En jämförande studie mellan den kommunaliserade skolans lokala 

kursplaner och läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr80) 

Författare: Sofia Blomberg och Malin Bak 

Typ av arbete: Examensarbete (15hp) 

Handledare: Fredrik Sjögren, Examinator: Folke Johansson 

Program: Lärarprogrammet, Göteborgs universitet 

Datum: Januari 2008  Rapportnummer: HT07-2490-01 
 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur kommunaliseringen av skolan har påverkat lärarnas 

handlingsutrymme. Vi vill se hur handlingsutrymmet har förändrats i och med att skolor nu 

själva skriver lokala kursplaner, vilket lärarna inte gjorde då Läroplanen för grundskolan 

1980, Lgr80, gällde.  

 

Metod 

Vi har gjort en komparativ kvalitativ textanalys av 15 lokala kursplaner i svenska för år tre (se 

bilaga 1). Vi har funnit dessa lokala kursplaner på skolors hemsidor. Vi har delat upp skolorna 

i tre idealtyper och sedan jämfört dessa med varandra och även med Lgr80. 

 

Resultat 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att lärares handlingsutrymme har ökat i och med 

den nya kursplanen, Lpo94, som var en följd av kommunaliseringen av skolan. Dagens 

nationella kursplaner ger lärare mer handlingsutrymme genom att de lokala kursplanerna ska 

utarbetas i skolornas arbetslag. Dessa lokala kursplaner kan därför variera från skola till skola. 

De lokala kursplaner vi har studerat liknade Lgr80 på många sätt och vi anser att 

kunskapskraven ligger på ungefär samma nivå. Trots detta var de lokala kursplanerna 

utformade på väldigt olika sätt. 

 

Sökord 

Decentralisering, kommunalisering, lokal kursplan, lärares handlingsutrymme, likvärdig skola 
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1. Inledning 
 

 

Under vår utbildning har vi i flera kurser blivit tillsagda att under vår verksamhetsförlagda 

utbildning, VFU, titta närmare på VFU-skolors lokala kursplaner. När vi har frågat efter dessa 

dokument på våra VFU-skolor har det visat sig att det inte finns några dokument med detta 

namn. Eftersom vi nu ska skriva ett examensarbete i slutet av vår utbildning tycker vi därför 

att lokala kursplaner är ett bra ämne att fördjupa sig i. Vi vill ta reda på hur skolors lokala 

kursplaner ser ut för att sedan jämföra dem och se om de är lika eller inte.  

 

I och med den nya läroplanen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994, Lpo94, som 

följde efter kommunaliseringen av skolan har staten utarbetat nya mål för grundskolan. 

Läroplanen som gällde före Lpo94, Läroplan för grundskolan 1980, Lgr80, innehöll även 

kursplaner vilket inte Lpo94 gör. Kursplanerna skrevs som ett eget dokument år 2000 med 

uppnåendemål för år fem och nio i varje ämne. Skolorna utarbetar numera själva mål för varje 

år i form av en lokal kursplan. Vi vill ta reda på om skolan trots detta fortfarande är likvärdig. 

För att begränsa oss kommer vi att titta närmare på 15 skolor från Stockholms innerstad, 

förort och dessutom från olika ställen på landsbygden. Dessa lokala kursplaner vill vi sedan 

dels jämföra med varandra för att se hur de är utformade, och dels med Lgr80. Detta för att se 

om det skett en förändring i skolan efter kommunaliseringen av skolan. 

 

Vi kommer att skriva om decentraliseringen i stora drag för att få en djupare förståelse för vad 

som förändras när till exempel staten genomför en sådan. Ett exempel på decentralisering är 

kommunaliseringen av skolan. Vi kommer att fördjupa oss i denna förändring som ledde till 

att skolorna nu arbetar fram lokala kursplaner istället för att allt bestäms centralt. Vi vill ta 

reda på vilka reella effekter kommunaliseringen av skolan har lett till så som till exempel 

skillnader i lokala kursplaner. 

 

Eftersom vi läser till lärare så är en viktig och intressant del för oss vad som har hänt med 

lärarrollen efter kommunaliseringen av skolan. Vi kommer därför även att behandla 

förändringar i lärares handlingsutrymme som skedde i och med denna kommunalisering.  
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Detta leder till vår analys då vi kommer att jämföra olika skolors lokala kursplaner och se om 

det har skett någon utveckling eller om skolorna har ungefär samma uppnåendemål som de 

mål som står i Lgr80. Detta gör vi för att försöka få en uppfattning om huruvida vi på ett fåtal 

skolor i Sverige, på de skolor vars lokala kursplaner vi analyserat, har likvärdiga mål eller 

inte.  

 

Kompletterande e-mail från Regeringskansliet 

Tre timmar efter att vi skickat in vår uppsats fick vi svar på ett e-mail som vi skickat i början 

av vårt uppsatsskrivande till Utbildningsminister Jan Björklund. Vi har lagt till detta e-mail 

som bilaga 2 i vår uppsats. Vi har i och med detta e-mail fått reda på att det inte finns någon 

lag som säger att skolorna måste ha lokala kursplaner men att några skolor väljer att ha detta 

ändå. Vi ställer oss nu frågande inför att detta inte diskuteras under vår lärarutbildning utan att 

vi endast har fått i uppgift att på våra VFU-skolor studera de lokala kursplanerna. Vi är 

väldigt nöjda med att vi nu äntligen vet vad som gäller, att skolorna inte måste ha dem. Om vi 

fått informationen i e-mailet tidigare hade vi troligtvis formulerat delar av arbetet annorlunda. 

Vi ställer oss frågande inför det faktum att den nationella kursplanen är lite otydlig för att den 

ska brytas ner på lokal nivå, när det inte finns direktiv för att detta ska göras. 
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2. Teoretisk anknytning 
 

 

Decentralisering är ett så stort begrepp att det inte finns en definition utan man använder sig 

av olika vid olika tillfällen. Allmänt förklaras begreppet som att man flyttar formell 

kompetens och politisk- och/eller administrativ makt från ett centralt styre ned till ett lokalt 

styre. (Pierre 2001:107).  

 

2.1 Decentralisering 
 

Man kan decentralisera olika delar av en verksamhet. Här följer tre kategorier som kan 

kombineras på olika sätt:  

o Reglering 

Här avgörs hur mycket inflytande de lokala styrena har över regleringen av de offentliga 

verksamheterna. Riksdagen kan till exempel ge kommunerna hela ansvaret för verksamheten 

eller så kan de exempelvis ange målen och låta kommunerna bestämma hur det ska 

organiseras.  

o Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap menas den som har ansvaret. Denna sköter sedan det administrativa 

och operativa ansvaret, alltså det vardagliga arbetet. I skolan blir detta kommunens ansvar. 

o Finansiering 

Kommunerna får själva finansiera sina verksamheter, alltså är det upp till kommunerna att se 

till att skolorna har pengar så de klarar av att utföra verksamheten. Kommunförbundet tycker 

att detta är fel och menar att regeringen ska finansiera de verksamheter de delegerar till 

kommunerna. Under 1980-talet startade en våg av decentralisering i Sverige. Denna våg 

sträckte sig ända fram till 1990-talet då man föredrog att decentralisera reglering och 

huvudmannaskap. Detta innebar att det centrala styret fortfarande fick ta ett stort ekonomiskt 

ansvar. (Pierre 2001:109-111). 

 

I boken Politik som organisation skriver professorn Jon Pierre i sitt kapitel Decentralisering, 

governance och institutionell förändring ”en centraliserad stat skapar t.ex. betydligt bättre 

förutsättningar för lika standard än en decentraliserad stat” (Pierre 2001:106). I en 
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centraliserad stat så skapar staten reglerna för all verksamhet, medan i en decentraliserad stat 

bestämmer man reglerna lokalt.  

 

En anledning till att man vill decentralisera är att man vill ge bättre förutsättningar för att 

offentlig service ska kunna anpassas till lokala behov. Vissa anser dock att en följd av 

decentraliseringen kan vara att standarden i hög grad kan variera från kommun till kommun 

eftersom kommunerna själva till exempel bestämmer hur resurser ska fördelas. Vissa menar 

även att svagare grupper i samhället, i och med decentraliseringen, får svårare att göra sina 

röster hörda. (Pierre 2001:115 & 106).  

 

Decentraliseringen är inget unikt man genomför endast i Sverige utan detta sker även i många 

andra länder. Under de senaste åren är det inte bara skolan som decentraliserats i Sverige utan 

även andra verksamheter som till exempel socialtjänsten. (Beckman 1994:82). 

 

Det finns många skäl till att decentralisera. Här följer några: 

o Staten vill spara pengar. 

o Ökad tilltro till kommunernas kunnande. 

o Ökad betydelse av regional samverkan gör staten och dess institutioner mindre viktiga. 

(Pierre 2001:121-122). 

 

Med decentraliseringen följer en kortare tid av osäkerhet. Man vet inte vad det är man faktiskt 

ska och har rätt att göra. (Pierre 2001:113). Ett exempel på detta är decentraliseringen av 

skolan då många kommuner omformulerade de redan befintliga nationella målen i sin 

skolplan. 

 

Huvudsyftet med skolplanen är istället att kommunen skall visa hur de nationella målen skall 
uppnås. En del sådana skolplaner upprättades naturligtvis också redan från början. Att utforma 
sådana planer är dock inte alldeles enkelt. Det är därför förståeligt att det tagit viss tid att hitta 
rätt utformning. För alltför många kommuner tog det dock flera år innan någon skolplan över 
huvud taget upprättades. Skolverket konstaterar att 1996 hade så gott som samtliga kommuner 
antagit skolplaner. Verket anser dock att många fortfarande inte är tillräckligt konkreta, aktuella 
och tydligt kopplade till den faktiska skolverksamheten för att kunna fungera som 
styrinstrument. Ofta finns inte heller någon koppling till budget. (Skolverket 1997:31-32). 

 

Att decentralisera innebär att makten flyttas från en högre instans till en lägre. Det kan alltså 

vara företag som decentraliserar till exempel reglering från ett centralt styre ut till de lokala 

styrena så att grundreglerna bestäms centralt medan det lokalt bestäms hur man arbetar för att 
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följa dessa regler. Kommunalisering däremot innebär att makten endast kan flyttas från staten 

till kommunen. Den decentralisering och kommunalisering av skolan som skedde 1991 väljer 

vi, i vår text, att kalla kommunalisering av skolan. 

 

Kommunalisering 

I och med kommunaliseringen skulle kommunerna nu komma att få större självständigt 

ansvar för de verksamheter de bedrev. Kommunerna fick nu chansen att sätta sin prägel på 

verksamheterna och anpassa resurser efter de behov som fanns på dessa verksamheter inom 

kommunen. Kommunaliseringen var även positiv för staten som minskade tillväxten i den 

offentliga sektorn och därmed minskade på sina utgifter. I och med detta så slutade därmed 

statens del av den offentliga sektorn att växa medan kommunerna fortsatte. (Pierre 2001:118).  

 

En fördel med kommunaliseringen har varit att staten har haft en positiv syn på denna 

samtidigt som kommunerna har velat ha mer att säga till om i verksamheterna. Detta har 

underlättat kommunaliseringen. (Pierre 2001:118). Anställda i kommunen fick lättare att 

påverka verksamheterna. Till exempel så fick lärare större handlingsutrymme genom att de 

numera skriver lokala kursplaner. 

 

2.2 En liten tillbakablick på den svenska skolan 
 

Under åren 1946-62 satsade staten på att skaffa en ”utbildning för alla”. Ur dessa satsningar 

växte dagens grund- och gymnasieskola fram. Man menar att detta inte hade varit möjligt om 

man inte haft en central styrning, där regeringen bestämmer regler och resursfördelningen. 

(Skolverket 1997:19).  

 

För att utveckla skolan, till att bli en skola för alla, så växte tanken om kommunaliseringen av 

skolan fram men tog inte fart förrän i början av 1970-talet. Detta skriver lärarutbildaren och 

författaren Arne Helldén i sin bok Skola på villovägar. I slutet på 1970-talet flyttades visst 

ansvar över från staten till kommunerna. Under tiden fram till 1988 skrevs det flera 

propositioner och staten gjorde utredningar om en eventuell decentralisering. Exempel på 

utredningar som gjordes innan 1988 är SOU 1973:48, SOU 1978:65 och SOU 1980:5. Dessa 

utredningar behandlade ansvarsöverförandet inom skolan från stat till kommun. (Helldén 

2002:86).  
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Vid ett regeringssammanträde 1987 lägger statsrådet Bengt Göransson fram ett förslag om en 

utredning angående styrningen av skolväsendet. Han skriver i förslaget att en proposition 

angående detta är tänkt att tas upp i riksdagen 1988. (Utbildningsdepartementet 1987). Denna 

proposition, Prop. 1988/89:4, slutade på 125 sidor och resulterade inte i några större 

förändringar. Senare under 1988 krävde Sveriges lärarförbund att Göransson skulle avgå. 

Göran Persson tar samma år över posten som skolminister och lägger 1989 fram en 

proposition om kommunaliseringen av skolan, bestående av 15 sidor. Denna proposition 

innehåller förslag om att allt ansvar för skolorna flyttas från staten till kommunerna. 

Propositionen, tillsammans med ett löfte till vänsterpartiet om klasser på inte fler är 25 elever, 

godkänns med knapp majoritet i riksdagen. (Helldén 2002:81-83 & 86-87).  

 

Första januari 1991 kommunaliserades skolan, trots protester från lärare. Detta ledde till att 

många beslut som tidigare tagits på central nivå nu istället skulle tas kommunalt. Detta 

innebar bland annat att lärare, föräldrar, elever och skolledning fick större inflytande över hur 

skolan ska bedrivas. Tanken är att elever ska vara med och påverka sin utbildning genom att 

tillsammans med läraren bestämma och planera delar av undervisningen. (Skolverket 2000:9).  

 

Tanken med kommunaliseringen av skolan var att vi skulle gå från en regel- och resursstyrd 

till en mål- och resultatstyrd skola. Förr var skolorna resursstyrda och varje skola fick en 

summa av staten varje år. Idag är skolorna resultatstyrda så idag måste kommunen ge 

skolorna de resurser de behöver för att de ska kunna nå de nationella målen. Förr satte staten 

upp regler för skolans verksamhet medan de nu istället sätter upp mål och har överlåtit resten 

av ansvaret för skolorna till kommunerna. Detta innebär att lärare, elever och föräldrar nu kan 

påverka undervisningen mer.  

 

I och med kommunaliseringen av skolan fanns det behov av en ny läroplan. Detta ledde fram 

till Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94. Den gamla läroplanen, Lgr80, var 

anpassad för en statligt styrd skola och behövde därför bytas ut. I Lpo94 var det nu viktigt att 

precisera vem som ansvarar för vad på skolan. I Lgr80 står till exempel att ”skolan har ansvar 

för” medan det i Lpo94 står ”läraren skall… respektive rektor skall… och all personal i 

skolan skall…”. (SOU 1997:121 s.130). 

 

I de nya nationella kursplanerna används ofta ordet ”skall”. Detta är ett måste för att 

utbildningen inte ska skilja, kunskapsmässigt, från skola till skola. (Skolverket 1997:9). 
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Tanken med en målstyrd skola är att alla elever ska nå samma mål men att vägen dit bestäms 

av arbetslag, rektorer och delvis föräldrar och elever. Detta innebär att de lokala kursplanerna 

bestäms lokalt på skolorna, av lärare och rektorer, vilket i sin tur leder till att dessa kan se 

olika ut på olika skolor. Detta kan bli ett problem om till exempel en elev ska byta skola före 

år fem, då kravnivåerna skiljer från skola till skola. En elev som flyttar till en skola med högre 

kravnivåer kan då få det svårt att komma ikapp de andra eleverna och om detta är en svagare 

elev kanske den aldrig kommer ikapp. Om en elev däremot flyttar till en skola med lägre 

kravnivåer så står denne och stampar på samma ställe tills de andra eleverna hinner ikapp. I 

båda dessa fall så kan det sluta med att eleverna tappar intresse för att lära sig/skolan. 

Björklund, Edin, Fredriksson och Krueger skriver i Välfärdspolitiska rådets rapport 2003: Den 

svenska skolan – effektiv och jämlik? att man i och med kommunaliseringen av skolan 

bestämmer inom kommunerna hur mycket resurser man ska ge till skolorna. Resurserna 

varierar från skola till skola och leder till att det skapas ytterligare skillnader i elevers 

utbildning vilket leder till en mindre likvärdig skola (Björklund, Edin, Fredriksson & Krueger 

2003:11-12). De skolor som har mer resurser har till exempel råd med en extra 

specialpedagog och det kan då sättas in extra hjälp tidigare i förebyggande syfte.  

 

Trots att ansvaret för skolan flyttats från staten till kommunerna så hade regeringen 

fortfarande ett ansvar för att se till att skolorna följde de direktiv/regler som bestämts. För att 

göra detta inrättade regeringen Skolverket. Den myndigheten ska se till att skolorna följer de 

regler man har bestämt och att alla elever når de mål regeringen har satt upp. Man gör även 

utvärderingar för att se hur skolorna tycker att arbetet går. Kommunerna delegerar i sin tur en 

del av ansvaret till skolorna för att en del beslut ska komma så nära verksamheten som 

möjligt. I slutändan är det upp till kommunerna, och skolorna, att se till att alla elever har 

möjlighet att nå målen.  

 

Ansvaret som flyttades över till kommunerna var ”hur-frågorna”, kommunerna skulle själva 

bestämma hur verksamheten skulle organiseras. Staten har i och med kommunaliseringen av 

skolan inte avsagt sig ansvaret för skolan när de nationella målen är satta utan dessa mål 

måste sedan följas upp och resultat måste granskas. (Skolverket 1997). I Lpo94 kan läsas vem 

som har ansvar för vad inom skolan, detta för att underlätta för alla parter. I Lpo94 finns även 

strävansmål där det till exempel står vad skolan ska sträva efter. Då Lpo94 inte är speciellt 

specifik kan den tolkas på olika sätt och man kan välja att arbeta olika på olika skolor. Ett 

exempel är att ”skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära…” 
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(Utbildningsdepartementet 2006:9). Detta är ett bra mål att sträva mot men skolan kan 

omöjligt veta om en elev nått målet. Det är upp till läraren att avgöra detta och olika lärare har 

olika kriterier. 

 

”I ett statsvetenskapligt perspektiv brukar decentraliseringen beteckna en process, där 

beslutanderätten medvetet förs från en högre till en lägre organisatorisk nivå” (Beckman 

1994:82). Vi anser att hela decentraliseringen/kommunaliseringen av skolan skulle ha skett 

genom en process där det successivt införts förändringar för att alla parter skulle hitta sin roll. 

Enligt vår mening skedde kommunaliseringen av skolan 1991 lite för snabbt. De inblandade 

visste inte vad de hade för ansvarsområden. Hade man tagit ett litet steg i taget hade det varit 

tydligare för alla vad som förväntades av dem. Ett exempel är att alla skolor ännu inte har 

lokala kursplaner i alla ämnen.  

 

Varför man kommunaliserade skolan 

Det finns många argument för kommunaliseringen av skolan. Ett av dem är att en ”privat 

verksamhet är effektivare än offentlig” (Beckman 1994:81). Man kan alltså se skolan som ett 

företag. När staten har budgetunderskott så vill de dra ner på sina utgifter och effektivisera 

företagen på samma gång. Under perioden då det var tal om att kommunalisera skolan, under 

1980-talet, så hade Sverige ett budgetunderskott och för att försöka nå en lösning valde man 

att kommunalisera skolan. På detta sätt blir det upp till kommunerna att ge skolorna de 

resurser de behöver och regeringen kan spara in ytterligare. (Beckman 1994:81). 

 

En av Göran Perssons motiveringar till att kommunalisera skolan var att han ansåg att 

ansvarsfördelningen inom skolan var oklar. Han ville, genom att ge ansvaret till kommunerna, 

klargöra detta. (Helldén 2002).  

 

2.3 Resultat av kommunaliseringen av skolan 
 

Under detta avsnitt kommer vi att belysa exempel på reella effekter som följde efter 

kommunaliseringen av skolan.  

 

Björn Beckman som är docent vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, ger i sin 

text, Skolans decentralisering – bakgrund och möjligheter, uttryck för eventuella risker med 
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kommunaliseringen av skolan. En risk med denna är enligt Beckman att lärarnas 

arbetsbelastning bli högre i och med att de inte längre endast har undervisningen att lägga sin 

tid på. (Beckman 1994:90). Trots ökad arbetsbelastning har lärarnas undervisningstimmar inte 

minskat. Det som förändrats är att lärarna nu har 35 arbetsplatsförlagda timmar (varav ca 20 

undervisningstimmar) jämfört med före kommunaliseringen av skolan då de endast hade 

mellan 24 och 29 undervisningstimmar, á 40 minuter (16 undervisningstimmar), så kallad 

USK som betyder undervisningsskyldighet.  

 

”Vad det blir av decentraliseringen beror mycket på den lokala skolledningen” (Beckman 

1994:91). Det har vid studier ”… framkommit att skolledningen har en viktig roll och att 

skolledarna har betydligt större påverkansmöjligheter än vad man tidigare antagit…” 

(Beckman 1994:91). Resultaten av kommunaliseringen av skolan kan på grund av detta 

variera från skola till skola. Skolledarnas roll har i och med detta fått ökad betydelse. Detta 

anser vi vara ett argument för att skolan inte kan bli likvärdig i hela landet. 

 

Före kommunaliseringen av skolan arbetade man mer enskilt än idag. Nu, mer eller mindre, 

tvingas lärare att samarbeta i arbetslag. Detta innebär att lärarnas handlingsutrymme är 

begränsat på undervisningsnivå. Trots detta har handlingsutrymmet ökat i och med att lärarna 

idag är med och utformar lokala kursplaner. För vissa lärare kan det vara svårt att samarbeta 

när de inte är vana vid detta. En fördel med att lärarna samarbetar inom arbetslag är att de kan 

utnyttja varandras ämneskompetenser. Två lärare som har olika kompetenser kan dela på 

ansvaret för klasserna och därmed komplettera varandra i undervisningen. 

 

I Statens offentliga utredning, Skolfrågor – om skola i en ny tid, kan man läsa om hur ansvaret 

fördelats. ”Enligt den nya ordningen fastställs de nationella målen för skolan av riksdag och 

regering, medan kommunerna har huvudmannaskapet och därmed ansvaret för verksamhetens 

genomförande. Kommunernas ansvar bygger på skollagens principer om en nationellt 

likvärdig utbildning och elevernas rätt till denna utbildning” (SOU 1997:121 s.128). Före 

kommunaliseringen av skolan erbjöd alla skolor eleverna mer eller mindre samma innehåll 

medan skolor nu för tiden ofta profilerar sig för att tillmötesgå föräldrars och elevers 

önskemål. Skolorna kan vara inriktade mot ett speciellt ämne till exempel handboll, musik 

eller bild och därmed locka fler elever till sig. I och med kommunaliseringen av skolan liknar 

skolan nu mer ett företag där föräldrar och elever ses som kunder. Om de inte är nöjda med 

sin skola har de rätt att byta till en skola som motsvarar deras krav. (Beckman 1994:81). 
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Lärarrollen 

I och med kommunaliseringen av skolan har lärarrollen förändrats på många sätt. Lärarna har 

fått fler arbetsuppgifter vilka bland annat innebär att de nu utöver undervisningen även 

tillsammans med kollegor ska arbeta fram lokala kursplaner. Detta utifrån uppnåendemålen 

för år fem och nio, och ibland även strävansmålen. De nationella kursplanerna utgör en slags 

ram som skolan sedan fyller med innehåll. Tanken är att uppnåendemålen blir tydligare när 

man bryter ner dem på lokal nivå, det är detta som sedan blir ramens innehåll.  

 

Mycket av det administrativa arbetet har även lagts på lärarna. De deltar i olika grupper på 

skolan som till exempel utvecklingsgrupp och antimobbningsgrupp. (Beckman 1994:91-92). 

Trots att det lagts fler uppgifter på lärarna har de fortfarande ungefär lika mycket 

undervisningstid som före decentraliseringen.  

 

I Välfärdspolitiska rådets rapport 2003, Den svenska skolan – effektiv och jämlik?, skriver 

Björklund med flera att resursfördelningen över landets kommuner har förändrats på grund av 

kommunaliseringen av skolan. En följd av denna kommunalisering är bland annat att 

lärartätheten är olika i kommunerna. En effekt av att lärartätheten minskat är att elevresultaten 

försämrats. Man har även sett omvänd effekt, att elevresultaten ökat då lärartätheten gjort det 

samma. Anledningen till att lärartätheten minskat kan även ha med ekonomiska aspekter att 

göra, så som till exempel konjunkturnedgången och budgetsaneringen. I och med att 

kommunerna inte längre får öronmärkta pengar blir resursfördelningen olika i landets 

kommuner, vilket resulterar i att alla elever inte får samma förutsättningar. (Björklund m.fl. 

2003:59-67).  

 

”Lärartätheten i grundskolan minskade kraftigt under 1990-talet. Läsåret 1990/91 gick det 9,1 

lärare på 100 elever; 1999/2000 hade lärartätheten sjunkit till 7,4 procent. Under 2000-talet 

har lärartätheten ökat igen, men ökningen härrör från obehöriga lärare” (Björklund m.fl. 

2003:67). Sedan decentraliseringen infördes kan man se en negativ trend, fler obehöriga lärare 

anställs och det är fler utbildade lärare som är arbetslösa. Även antalet sökande till 

lärarhögskolorna har minskat de senaste åren. (Ibid. 2003:58 & 78).  
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2.4 Kommentar till litteraturen 

 

Litteraturen som teorin grundar sig på är mestadels skriven under 1990-talet, då inte 

kommunaliseringen av skolan befästs ännu. Vi är medvetna om att vår uppsats hade kunnat ta 

en helt annan vändning om vi hade grundat vår teori på färskare litteratur. 

Decentraliseringslitteraturen däremot hade inte sett annorlunda ut om den varit skriven idag 

då den beskriver decentraliseringen som fenomen vilket inte förändras med tiden. I litteratur 

skriven av Skolverket beskriver man kommunaliseringen av skolan som något positivt, medan 

andra författare är mer kritiska. Idag menar vi att kommunaliseringen av skolan skulle 

beskrivas på ett lite annorlunda sätt. Man kan tänka att lärare skulle beskriva 

kommunaliseringen av skolan mer positivt idag för att de lärt sig fördela sin tid på ett 

effektivare sätt. Vi har ändå fått uppfattningen att många lärare fortfarande är negativa till 

kommunaliseringen av skolan.  

 

Det kan vara stora skillnader från kommun till kommun på hur skolans uppgifter fördelas 

mellan lärare och skolledning. I och med detta anser vi att skolan inte är så likvärdig som 

politikerna vill att den ska vara ens i skolledningen. Detta påverkar både elever och lärare då 

resurser, både ekonomiska och lärartäthetsmässiga, prioriteras annorlunda i olika kommuner. 

 

Under tiden vi studerat litteraturen så har en del funderingar kring kommunaliseringen av 

skolan dykt upp som till exempel om vi har en likvärdig skola. Detta kommer vi att skriva 

mer om i kommande kapitel.  
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3. Vetenskapligt problem, syfte och frågeställning 
 

 

Ur ovanstående teori har följande undringar kring kommunaliseringen av skolan växt fram. 

 

3.1 Vetenskapligt problem 
 

Utifrån den teori vi redogjort för på föregående sidor vill vi ta reda på vilka effekter 

kommunaliseringen av skolan har fått på skolverksamheten, hur både de nationella och de 

lokala styrdokumenten har förändrats. Vi har i vår teori upptäckt att många författare anser att 

lärarnas handlingsutrymme har ökat i och med den nya nationella kursplanen. Vi vill ta reda 

på om detta stämmer. I mycket av den litteratur vi har bearbetat står det att skolan kommer att 

fortsätta vara likvärdig även efter kommunaliseringen av skolan. Trots detta är det många som 

påstår motsatsen. En del av problemet är således att kunna belysa även denna aspekt. 

 

3.2 Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka exempel på reella effekter som kommunaliseringen av skolan har 

lett till, så som till exempel skillnader i lokala kursplaner. Vi vill ta reda på hur lokala 

kursplaner ser ut och jämföra dessa för att se hur de är utformade. Om de liknar Lgr80 eller 

om det har skett en förändring efter kommunaliseringen av skolan och om lärarnas 

handlingsutrymme har ökat i och med detta. Vi vill även ta reda på om vi fortfarande har en 

likvärdig skola i form av likvärdiga kunskapsnivåer i de lokala kursplanerna. 

 

3.3 Frågeställningar 
 

o Hur ser dagens nationella och lokala kursplaner ut i jämförelse med Lgr80? 

o Vilket handlingsutrymme ger dagens nationella kursplaner lärarna? 

o Hur ser detta handlingsutrymme ut i förhållande till Lgr80? 

o Har vi utifrån de lokala kursplanerna en likvärdig skola? 
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4. Metod 
 

 

För att försöka ta reda på frågorna i ovanstående kapitel så har vi valt att använda oss av 

komparativ, kvalitativ textanalys i vår undersökning. Analysen är komparativ i och med att vi 

har med flera texter i vår undersökning. Komparativ textanalys innebär att man förklarar 

skillnader mellan texter och även redogör för dess innehåll. (Johansson & Svedner 2006:65). 

 

Ett kvalitativt synsätt innebär att den främsta uppgiften är att förstå resultaten, inte att förklara 

dem. Staffan Stukát, som är filosofie doktor i pedagogik, skriver i sin bok Att skriva 

examensarbete inom utbildningsvetenskap att ”Det kvalitativa synsättet har växt fram ur de 

humanistiska vetenskaperna – i första hand med de filosofiska inriktningarna hermeneutik och 

fenomenologi som grund – och man lägger tonvikten på holistisk information (uppfattningen 

att helheten är mer än summan av delarna)” (Stukát 2005:32). Den kvalitativa forskningen 

kan ibland kritiseras för att dess resultat kan variera beroende på vem som tolkat det. (Stukát 

2005:32). Vi har ändå valt att använda oss av den här metoden för vi anser att det vi söker inte 

är någon absolut sanning utan vår vilja är att tolka och försöka förstå resultaten och sedan 

analysera dess betydelse. 

 

Vi har valt att i vår analys använda oss av idealtyper för att dela in skolornas lokala 

kursplaner. Professorerna Peter Esaiasson och Mikael Gilljam har tillsammans med 

docenterna Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud skrivit boken Metodpraktikan där de 

bland annat skriver att ”Idealtyperna syftar till att förtydliga viktiga egenskaper hos det 

aktuella fenomenet” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007:158). ”Vad är typiskt 

för det fenomen som undersöks?” (Ibid. 2007:158). Esaiasson m.fl. skriver vidare i sin bok att 

det finns två viktiga regler att hålla sig till då man använder sig av idealtypsmetoden. För det 

första måste de olika idealtyperna utesluta varandra och för det andra måste hela ens material 

passa in någonstans, i någon av idealtyperna. (Ibid. 2007:308).     

 

4.1 Tillvägagångssätt 
 

Ur teorin kan vi urskilja tre idealtyper, vi har valt att kalla dem idealtyp A, B och C. Det är 

dessa tre idealtyper som vi sedan kommer att dela in de lokala kursplanerna i. I Skolverkets 
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text Ansvaret för skolan – en kommunal utmaning står det att kommunernas skolplan ska visa 

hur kommunerna ska nå upp till de nationellt satta målen (Skolverket 1997:31). De lokala 

kursplaner som vi har valt att placera i idealtyp A finns på skolor som enligt oss har satt upp 

regler för hur de ska nå de nationella målen. De har alltså fortfarande ett visst regelstyre på 

dessa skolor. 

 

De skolor vars lokala kursplaner vi har valt att placera i idealtyp B har mål och arbetssätt. I 

skolverkets Kommentarer till grundskolans kursplaner och betygskriterier kan man läsa att 

elever och föräldrar efter kommunaliseringen av skolan ska få större chans att påverka 

elevernas utbildning genom att vara med och planera delar av undervisningen (Skolverket 

2000:9). Detta innebär att varken elever eller föräldrar har så stor chans att påverka 

undervisningen i och med att den redan är förutbestämd. Lärarnas handlingsutrymme är i 

denna idealtyp större än i föregående idealtyp.  

 

I en av statens offentliga utredningar, Skolfrågor – om skola i en ny tid, kan man läsa att 

skolan i och med de nya nationella kursplanerna gick från att vara regelstyrd till att bli 

målstyrd (SOU 1997:121 s.130). I idealtyp C kommer vi att placera de lokala kursplaner vars 

skolor vi anser har anpassat sig till ett målstyrt system. Lärarna på dessa skolor har störst 

handlingsutrymme jämfört med de andra idealtyperna, på grund av att det i de lokala 

kursplanerna inte står förslag på arbetssätt för att nå de lokala målen. Lärarna kan då själva 

bestämma hur de vill arbeta för att nå både de lokala och nationella målen. I och med att det 

inte finns några förslag på arbetssätt i dessa lokala kursplaner är elevers och föräldrars 

inflytande störst i denna idealtyp. 

 

4.2 Urval 
 

I dagens kursplaner finns det inga uppnåendemål för år tre utan de kommer först i år fem. För 

att kunna göra en rättvis bedömning om skolorna har ”utvecklats” så har vi valt att studera de 

lokala kursplanerna, för år tre, som arbetats fram ute på skolorna.  

 

Vi har valt att söka efter lokala kursplaner på skolors hemsidor. Vi trodde att detta skulle vara 

tidsbesparande men krävde mer arbete än väntat. Detta för att de dokument vi har valt att 

analysera inte genomgående kallas för lokal kursplan utan till exempel kravnivå, mål eller 
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kursplan. Vi har ändå valt att kalla dem lokala kursplaner för vi anser att det är detta de 

menar. De skolor vi fann som inte hade några lokala kursplaner utlagda på sin hemsida har vi 

valt bort då vi anser att de inte tillför något till vår analys. 

 

Vi har jämfört 15 stycken skolors lokala kursplaner med kursplanen i Lgr80. Vi har avgränsat 

oss till ämnet svenska i år tre. Vi har valt ämnet svenska för att vi båda har läst det i vår 

utbildning och för att vi anser att det är ett av skolans viktigaste ämnen. Anledningen till att vi 

har valt år tre är att vi har uppfattningen att många skolor har utarbetat mål för år tre, men inte 

alltid för åren innan, vilket underlättar sökningen av material till vår undersökning. Ytterligare 

en anledning till att vi valt år tre är att vi tänker att eleverna då har kommit en bit på vägen i 

sitt kunskapssökande. Vi finner det intressant att se om de lokala kursplanerna fokuserar på 

olika saker när eleverna lärt sig grunderna i svenska, som till exempel skriva och läsa enklare 

ord. Vi kommer att jämföra dessa lokala kursplaner med varandra för att se om vi har en 

likvärdig skola sett utifrån de lokala kursplanerna.  

 

För att få ökad spridning på vårt analysmaterial har vi valt att söka efter lokala kursplaner på 

skolor belägna i innerstaden, förorten och på landsbygden. Vi har sökt efter lokala kursplaner 

inom Stockholmsområdet och valt fem innerstadsskolor och fem förortsskolor som har arbetat 

fram detta och lagt ut det på sina hemsidor. Vi har även sökt på internet efter skolor på den 

svenska landsbygden som har lokala kursplaner och valt fem. Anledningen till att vi har valt 

skolor belägna i Stockholmsområdet och på landsbygden är för att vi inte vill ha någon 

anknytning till någon av skolorna.  

 

Vi har valt att dela in skolorna i L - Landsbygd, F - Förort och I - Innerstad. Inom L, F och I 

har vi sedan valt att numrera dem 1-5 där 1 står för skolan med minst antal elever och 5 för 

den med flest elever. Vi kommer i fortsättningen att benämna skolorna L1-L5, F1-F5 och I1-

I5. Nedan står skolornas ”kod”, vilka år det finns på skolan till exempel F-9 (förskoleklass till 

år 9) och antal elever det går på skolan.  

 

Landsbygdsskolor: 

L1. År F-3, 100 elever. 

L2. År F-6, 200 elever.  

L3. År F-7, 200 elever. 

L4. År F-9, 495 elever. 
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L5. År F-6, 582 elever. 

 

Förortsskolor: 

F1. År F-6, 143 elever. 

F2. År F-5, 438 elever. 

F3. År F-9, 550 elever. 

F4. År F-9, 586 elever. 

F5. År F-9, 710 elever. 

 

Innerstadsskolor: 

I1. År F-5, 126 elever. 

I2. År F-6, 360 elever. 

I3. År F-5, 450 elever. 

I4. År F-9, ca 557 elever. 

I5. År F-9, 1410 elever. 

 

Dessa skolor har vi valt att analysera i tre steg. Som ett första steg har vi delat in de lokala 

kursplanerna i följande idealtyper: 

 

A. Fortsatt regelstyre (har lokal kursplan med lokala mål och regler för hur elever och 

lärare ska arbeta för att nå dessa). 

B. Mål och arbetssätt (har lokal kursplan med lokala mål och exempel på arbetssätt där 

eleven kan visa att den nått målet). 

C. Målstyrt (har lokal kursplan med lokala mål men inte hur elever och lärare ska arbeta 

för att nå dessa). 

 

Vi har i ett andra steg jämfört de lokala kursplanerna med varandra och i ett tredje steg med 

kursplanen för svenska i Läroplanen för grundskolan 1980, Lgr80. Lgr80 var det dokument 

som gällde fram till dagens läroplan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994, 

Lpo94. Lgr80 innehåller både läroplan och nationella kursplaner där det finns utförliga 

arbetssätt som talar om hur lärarna ska arbeta. Lpo94 innehåller inga nationella kursplaner 

utan de finns idag som ett kompletterande dokument, Grundskolan kursplaner och 

betygskriterier 2000. I dagens skola är lärarna med och skriver lokala kursplaner, utifrån de 

styrdokument som nu gäller. Vi har valt att jämföra några av dessa lokala kursplaner med 
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Lgr80. Detta för att se om de dokument som idag ligger närmast lärarna, de lokala 

kursplanerna, liknar Lgr80 som förr låg närmast lärarna. 

  

Med hjälp av ovanstående metoder ska vi i följande kapitel analysera lokala kursplaner för att 

söka svar på våra frågeställningar. 
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5. Analys 
 

 

Innan vi går vidare med vår analys av de lokala kursplanerna anser vi att det är viktigt att se 

hur de nationella målen är utformade idag. Vi kommer därför att i följande avsnitt jämföra 

några av de nationella strävansmålen med kursplanen i svenska i Lgr80. Efter detta följer vår 

analys av de lokala kursplanerna som är indelad i tre steg. I det första steget har vi placerat in 

skolorna i idealtyper. I det andra har vi jämfört skolorna inom samma idealtyp med varandra. 

I det tredje och sista steget har vi jämfört de olika idealtyperna med Lgr80. Våra 

analysresultat kommer vi sedan att koppla till teorin. 

 

5.1 Kursplaner då och nu 
 

I de nya kursplanerna poängteras att elever inte bara ska lära av sin lärare utan även av sina 

klasskamrater. Som lärare kan man se detta både som positivt och negativt, det kan innebära 

högre ljudnivå i klassrummet, men kan också leda till mer stimulerande inlärning. I och med 

den nya kursplanen har betoningen på samarbete ökat, även mellan elever. (Skolverket 

2000:50).  

 

Lgr80 började gälla läsåret 1982/1983. I Lgr80 ingick kursplaner, i Lpo94 gör det inte det 

utan kursplanerna finns som ett separat dokument (Skolöverstyrelsen 1981). I och med 

kommunaliseringen av skolan gick vi från regelstyrd till målstyrd skola. Regeringen arbetade 

fram nya kursplaner för att ”De snabba samhällsförändringarna som ökad internationalisering 

och kulturell mångfald, arbetslivets förändring och informationsteknologins utveckling 

påverkar arbetet i skolan. Det är en av orsakerna till att kursplaner och betygskriterier behöver 

revideras” (Skolverket 2000:7). 

 

I kursplanen i Lgr80 står det vad eleverna ska arbeta med under lågstadiet, mellanstadiet och 

högstadiet. I dagens nationella kursplan står det däremot mål som eleverna ska sträva mot 

respektive uppnå i slutet av det femte och nionde skolåret. Skolorna får nu själva formulera 

lokala mål för åren före och efter år fem.  
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I följande stycken under denna rubrik kommer vi att fokusera på strävansmål. Detta för att det 

är dessa mål som mest liknar målen i Lgr80, och därför är mest jämförbara. Vi har valt att titta 

närmare på ämnet svenska och ser detta som representativt för hur de på skolorna skriver sina 

lokala kursplaner även i andra ämnen. I Lgr80 står det tydligt hur man ska arbeta på de olika 

stadierna för att nå målen. Vi anser att det är positivt. Det blir tydligare för lärarna hur de ska 

arbeta, vilket underlättar för nyutexaminerade lärare och även för dem som arbetat under en 

längre tid, då man arbetar på samma sätt över hela landet. Med samma mål i hela Sverige, 

som i Lgr80, får man en mer likvärdig skola än vad vi eventuellt har idag med dagens 

nationella kursplaner som förutsätter att man lokalt på skolan bestämmer hur man ska arbeta 

mot målen. Det finns alltså lika många olika sätt att arbeta mot de nationella målen som det 

finns skolor. Dagens skola sätter stor press på skolledarna, som ibland tyvärr varken har 

erfarenhet av att arbeta i skolans värld eller har en pedagogisk utbildning. Skolledarna måste 

vara väl insatta i skolans värld så att de kan hjälpa till i arbetet när det arbetas fram lokala 

kursplaner och beslutas hur man ska arbeta för att nå de målen.  

 

Strävansmålen har inget tak till skillnad från uppnåendemålen där det står exakt vad eleverna 

ska kunna i år fem och nio. I följande avsnitt jämför vi några av dagens nationella strävansmål 

i svenska med målen för lågstadiet i Lgr80. Det kan vara svårt att jämföra dem då de är 

uppbyggda på olika sätt men vi gör det för att belysa skillnader i hur de är formulerade. I 

Lgr80 står först övergripande mål i löpande text, sedan följer punktvis hur man ska arbeta i de 

olika stadierna för att uppnå dessa mål. Dagens kursplaner börjar med en beskrivning av 

ämnets syfte och roll, mål att sträva mot, i punktform, och ämnets karaktär och uppbyggnad i 

mer eller mindre löpande text. Efter detta följer uppnåendemålen i år fem och nio i punktform. 

Vi kommer i vår uppsats att undersöka hur lärarens handlingsutrymme ser ut efter 

kommunaliseringen av skolan och om lärarna arbetar friare nu än under förra läroplanen. Här 

följer några citat för att belysa skillnader på Lgr80 och strävansmålen i den nationella 

kursplanen i svenska.  

 

I Lgr80 står att: 

o ”De skall också lära sig vad som utmärker ett bra språk, så att de själva medvetet kan 

arbeta med att förbättra sitt eget språk” (Skolöverstyrelsen 1981:133). 

 

I strävansmålen kan man läsa att: 
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o ”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven genom eget skrivande 

fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket 

samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang” 

(Skolverket 2002:97). 

 

Vi anser att dessa båda citat uttrycker ungefär samma sak men att de presenteras på olika sätt. 

Strävansmålen är, enligt oss, målande men är liksom Lgr80 ändå lite svävande och sätter inte 

fingret på vad det faktiskt är eleverna ska lära sig.  

 

I Lgr80 står att: 

o ”När eleverna lämnar grundskolan skall de ha sådan säkerhet, att de kan uttrycka sig 

tydligt i tal och skrift i de språksituationer de ställs inför i familj, kamratliv, 

föreningsliv, arbetsliv och fortsatt utbildning” (Skolöverstyrelsen 1981:133). 

 

I strävansmålen kan man läsa att: 

o ”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar en språklig 

säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang 

samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och 

påverkan” (Skolverket 2002:97). 

 

Vid en första anblick av de båda citaten ansåg vi Lgr80 mer resultatinriktad och att den 

fokuserar mer på elevernas specifika kunskaper än strävansmålen. När vi sedan läst igenom 

dem ett par gånger var vi överens om att vilja, våga och känna säkerhet går hand i hand. Med 

detta i åtanke anser vi att Lgr80 och strävansmålen egentligen uttrycker samma sak men på 

lite olika sätt. 

  

I Lgr80 står att: 

o ”De skall kunna läsa så bra, att de kan skaffa sig kunskaper, information och 

upplevelser genom tidningar och tidskrifter, uppslagsböcker, fackböcker och 

skönlitteratur” (Skolöverstyrelsen 1981:133). 

 

I strävansmålen kan man läsa att: 
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o ”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi 

och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget 

intresse” (Skolverket 2002:96-97). 

 

Lgr80 fokuserar här, enligt oss, mer på att eleverna ska vara duktiga läsare samt exempel på 

kunskapskällor medan strävansmålen betonar fantasi och intresse när det gäller läsning.  

 

Vi finner Lgr80 tydligare än strävansmålen, det är i Lgr80 oftast mer specifikt uttryckt vad 

eleverna ska kunna. Strävansmålen är enligt oss lite otydliga men fokuserar mer på elevers 

välbefinnande. När de nationella kursplansförslagen kom, till dagens kursplaner, kritiserades 

de av lärare som menade att de var luddiga och inte tillräckligt konkreta. Från statens sida 

menade man att det var tanken bakom de nationella målen. (SOU 1997:121 s.131). Man har 

tagit bort en del förtydliganden i kursplanerna, detta för att man ska få friare händer på lokal 

nivå (Skolverket 2000:49-50). 

  

5.2 Steg 1 
 

Vi har delat in skolornas lokala kursplaner i våra tre idealtyper. Uppdelningen ser ut enligt 

följande: 

 

Tabell 1 Idealtypsindelning av 15 lokala kursplaner. 

  Landsbygd Förort Innerstad 
Idealtyp A   F4   
Idealtyp B   F1, F5 I3, I4, I5 
Idealtyp C L1, L2, L3, L4, L5 F2, F3 I1, I2 

 

Vi anser att skolor som passar in i idealtyp A har utformat de lokala kursplaner som har mest 

drag från Lgr80 utav de skolor vi studerat. I och med Lpo94 gick vi från regelstyrd till 

målstyrd skola. Vi menar att skolorna i idealtyp A fortfarande arbetar ganska regelstyrt, alltså 

har kvar en del från Lgr80. Skola F4 har i sin lokala kursplan förslag på arbetssätt för att nå 

målen. Vi anser att det i dessa arbetssätt även finns en del regler för hur arbetet ska utföras 

och har därför valt att placera skolan i denna kategori. 
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Skolorna placerade i idealtyp B har alla gemensamt att de har mål och exempel på hur 

eleverna kan nå/visa att de nått målen. Dessa skolor har tagit ytterligare ett steg närmare 

målstyrd skola än skolorna som passar in under idealtyp A. Lärarna på skolor i denna idealtyp 

får hjälp på vägen i sin undervisning, för att göra sin roll i klassrummet tydligare. 

 

Skolorna placerade i idealtyp C har alla mål för år tre men de har inga tips på hur elever och 

lärare kan arbeta för att nå målen eller hur eleverna kan visa att de nått målen. Detta är en 

renodlad målstyrd skola som ger mycket större handlingsutrymme åt den enskilde läraren, 

vilket kan vara både positivt och negativt. Vi anser att när man endast har mål och inga 

förslag på arbetssätt ställer detta större krav på läraren. Nyanställda lärare får då svårare att få 

insikt i hur de arbetar på skolan. Som erfaren lärare blir det lättare att själv utforma 

undervisningen medan nyutbildade lärare kan behöva fler riktlinjer för att få tips och hjälp till 

undervisningen.  

 

Man kan se att alla landsbygdsskolor har placerats i idealtyp C. Man kan även ana en trend 

där de större skolorna fördelats in i idealtyperna med fler regler och tips på arbetssätt. De 

mindre skolorna har i sin tur placerats in under idealtyperna med endast mål. Detta skulle 

kunna bero på att de större skolorna behöver ha tydligare lokala kursplaner med fler regler 

och arbetssätt då det kan vara svårare att nå fram till alla. De mindre skolorna däremot har 

färre lärare och har därför lättare för att prata ihop sig kring hur de ska arbeta och behöver 

därför inte ha lika utförliga lokala kursplaner.  

 

5.3 Steg 2 
 

Här nedan följer jämförelser inom respektive idealtyp. Under varje idealtyp följer en kortare 

beskrivning på hur de lokala kursplanerna är utformade. Efter detta har vi sammanfattat de 

lokala kursplanerna och har då valt att ta med det vi anser viktigast innehållsmässigt. För att 

det ska bli överskådligt för läsaren har vi delat in detta i kategorier: läsa, skriva, tala och i 

vissa fall lyssna. 

 

Idealtyp A 

Eftersom F4 är den enda skolan som placerats i denna idealtyp har vi inte kunnat jämföra 

denna med någon annan skola. Istället beskriver vi hur deras lokala kursplan är utformad. De 
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har valt att dela in målen i tre kategorier: läsa, skriva och tala/lyssna. F4 har valt att kalla 

dokumentet lokal kursplan.  

 

Läsa 

Denna skola har som mål att eleverna, bland annat, ska läsa med flyt och kunna alfabetisk 

ordning.  

Skriva 

De har även som mål att eleverna ska kunna skriva en sammanhängande text och 

poängterar att eleverna ska skriva läsbart och använda sig av ljudenlig stavning.  

Tala 

Eleverna ska kunna tala inför klass och reflektera över sina åsikter och den egna 

inlärningen.  

 

Idealtyp B 

Vi har placerat de fem skolorna F1, F5, I3, I4 och I5 i denna idealtyp. F1, I3 och I4 har alla 

delat upp målen i sina lokala kursplaner i läsa, skriva, tala. F1 och I4 har även med lyssna som 

en målkategori. F1 har dessutom med regler och konventioner som en målkategori. F5 har 

staplat upp målen och sedan delat in arbetssätten i läsa, skriva och tala/lyssna. I5 har bara 

staplat upp mål och arbetssätt utan att kategorisera dem. I3 kallar dokumentet för lokal 

kursplan. F1 kallar sitt dokument för kravnivåer och kriterier. F5 och I4 kallar dokumentet för 

mål. I5 kallar sitt dokument för lokala mål.  

 

Läsa 

Samtliga skolor under idealtyp B har mål som säger att alla elever ska kunna läsa någon 

typ av text med flyt och förståelse. 3 skolor tycker att elever ska känna till 

barnboksförfattare, så som till exempel Astrid Lindgren, och hennes böcker.  

Skriva 

2 av skolorna har som mål att eleverna ska kunna använda sig av punkt, medan alla skolor 

har som mål att man ska kunna skriva en text. Vi menar att sätta ut punkt är en 

förutsättning för att skriva en förståelig text, alltså anser vi att alla skolorna har detta som 

mål fast några har bakat in det i ett större mål. 3 av skolorna har dessutom som mål att 

eleverna ska kunna stava ljudenligt och kunna alfabetisk ordning. 4 skolor har som mål att 

eleverna ska kunna skriva med tydlig handstil och 2 skolor tycker även att det är viktigt 

med skrivstil. 
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Tala 

Samtliga skolor i denna idealtyp har som mål att eleverna ska kunna berätta någonting 

inför klassen, 4 av 5 poängterar även att det ska berättas på ett begripligt sätt så alla 

förstår. Alla skolor i denna idealtyp tycker att eleverna i år tre ska kunna delta i samtal i 

mindre grupper, 3 av 5 menar att man i den mindre gruppen även ska kunna ge uttryck för 

sina egna tankar och åsikter.  

Lyssna 

3 skolor har som mål att eleverna ska kunna lyssna aktivt.  

 

Idealtyp C 

I denna idealtyp har vi placerat flest skolor, nio stycken. Alla skolor förutom L1 och I2 har 

delat in målen i läsa, skriva och tala. L2, L3, L4, L5, F2 och F3 har även med lyssna. L2 har 

även med se. L3 och L5 har med språklära. L5 har även med data som en kategori. L1 och I2 

kallar dokumentet för lokal kursplan. L4, L5, F2 och F3 kallar dokumenten kursplan. L3 

kallar dokumentet för ämnesplan. L2 kallar det för måldokument och I1 för kravnivåer.  

  

Läsa 

Samtliga skolor har som mål att eleverna ska kunna läsa olika texter, vissa poängterar 

även vikten av läsförståelse och flyt i läsningen.  

Skriva 

7 av 9 skolor har målet att eleverna ska känna till enkla skrivregler så som till exempel 

stor bokstav och punkt. 7 av skolorna har även som mål att eleverna ska kunna skriva en 

sammanhängande text. 5 av 9 skolor har som mål att eleverna ska ha en tydlig handstil.  

Tala 

3 av skolorna har som mål att eleverna ska kunna stå för sin åsikt. Samtliga skolor 

placerade under denna idealtyp har som mål att eleverna ska kunna berätta någonting i 

stor/liten grupp så andra förstår.  

Lyssna 

4 av skolorna har som mål att man ska kunna lyssna aktivt på andra. 

 

Övergripande 

Många av de lokala kursplanerna har som mål under läsa att man ska ha nått steg 15 i LUS 

(Läsutvecklingsschema). Detta innebär att eleverna ska kunna läsa med flyt och god 

förståelse. De ska även föredra att läsa tyst. (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001:83). Vi anser 
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att detta är ett märkligt mål, man ska föredra att läsa tyst men ändå tränas det mycket 

högläsning.  

 

Några skolor har ”stora” mål som innebär att eleverna ska kunna mycket för att nå målen 

medan andra skolor har valt att dela upp sina mål i mindre mål som är mer specifika i vad det 

är eleverna faktiskt ska kunna. De mer specifika målen underlättar för lärare som direkt vet 

vilka mål de har kvar att arbeta med. När man har större mål som till exempel att eleverna ska 

kunna skriva en förståelig text så blir det svårare för läraren, förståelig för vem? Läraren kan 

kanske läsa texten men inte klasskamraterna. Det kan vara svårt för läraren att veta var 

gränsen går om målen är för vida. Vi anser att det är bra med mindre mål då detta blir 

tydligare för elever, föräldrar och lärare. 

 

Några skolor tar in till exempel drama och data som mål i svenska. Vi menar att dessa skolor 

har riktat in sig mot ett ämne och integrerar detta med andra ämnen. Detta är någonting som 

skolorna har möjlighet att på ett tydligare sätt få med i undervisningen i och med att de själva 

skriver sina lokala kursplaner. Skolorna kan med detta locka till sig elever, och föräldrar, som 

är intresserade av just dessa ämnen.  

 

5.4 Steg 3 
 

Detta är det sista steget i vår analysdel. Här kommer vi att jämföra det vi kommit fram till i 

ovanstående stycken, om idealtyperna, med Lgr80. Vi gör detta för att undersöka om det skett 

någon förändring i målens innehåll efter kommunaliseringen av skolan.  

 

Idealtyp A jämfört med Lgr80 

Vi har redan beskrivit dessa båda som mest lika varandra. De har båda ungefär samma 

kategorier, Lgr80 har även språklära vilket inte står med i F4.  

 

Läsa 

I denna lokala kursplan kan man läsa att eleverna ska kunna läsa med flyt medan det i 

Lgr80 står att eleverna ska kunna läsa olika typer av litteratur. För att kunna läsa olika 

typer av litteratur anser vi att det är en fördel om man kan läsa med flyt. Det står även i 

den lokala kursplanen att man ska kunna alfabetisk ordning medan det i Lgr80 står att 
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eleverna ska lära sig ”använda alfabetiskt ordnade förteckningar och uppslagsböcker” 

(Skolöverstyrelsen 1980:137). Vi anser att Lgr80 i och med detta kräver mer av eleverna. 

Skriva 

Skolan har som mål att eleverna ska kunna skriva en sammanhängande text i slutet av år 

tre. I Lgr80 står att man ska kunna skriva en text men de betonar även vikten av att 

eleverna kan uttrycka åsikter och liknande. Det står i dessa båda dokument att eleverna 

ska kunna skriva läsbart och att de ska kunna använda sig av ljudenlig stavning.  

Tala 

Båda dokumenten har som mål att man ska kunna berätta någonting men i den lokala 

kursplanen står det även att man ska kunna tala inför en grupp. Den lokala kursplanen har 

även med att eleverna ska reflektera över den egna inlärningen, detta är någonting som 

inte finns med i Lgr80. 

 

Idealtyp B jämfört med Lgr80 

Läsa 

Alla skolor som vi placerat under denna idealtyp har som mål att eleverna ska kunna läsa 

vilket även står som mål i Lgr80. I de lokala kursplanerna tycker man att det är viktigt att 

eleverna även läser med flyt och förståelse, vilket inte nämns i Lgr80. Drygt hälften av 

skolorna som placerats i denna idealtyp har även som mål att eleverna ska känna till 

barnboksförfattare och deras böcker, det finns inget motsvarande mål i Lgr80. 

Skriva 

Alla skolor har som mål att eleverna ska kunna skriva en text, vilket även finns i Lgr80. 

Ett par av skolorna betonar vikten av att eleverna lär sig de enklaste skrivreglerna. Det gör 

även Lgr80. Drygt hälften av skolorna i denna idealtyp tycker att eleverna ska kunna 

alfabetisk ordning vilket även står med i Lgr80. Liksom i Lgr80 står det i de lokala 

kursplanerna att eleverna ska kunna skriva läsligt för hand.  

Tala 

Samtliga lokala kursplaner tycker det är viktigt att eleverna kan tala inför grupp och delta i 

samtal, medan det i Lgr80 inte nämns någonting om att man ska tala i grupp utan bara att 

man ska kunna tala. Både idealtyp B skolorna och Lgr80 har som mål att man ska kunna 

tala så att alla förstår.  

Lyssna 

Knappt hälften av skolorna har med att lyssna som en målkategori, denna finns även med i 

Lgr80. I de lokala kursplanerna står det att eleverna ska kunna lyssna aktivt medan det 
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inte nämns i Lgr80. I Lgr80 står det att man ska kunna delta i ett samtal, vilket vi anser 

förutsätter att man kan lyssna.  

 

Idealtyp C jämfört med Lgr80 

Läsa 

Alla skolor tycker att läsning är viktigt, men det är olika områden inom läsningen som tas 

upp i de lokala kursplanerna. Idealtyp C skolorna menar att det viktiga är att de läser 

medan Lgr80 dessutom uttrycker att ”skaffa sig kunskap, upplevelser, stimulans etc 

genom läsning…” (Skolöverstyrelsen 1980:137) är det viktiga, man fokuserar på olika 

saker. I Lgr80 står inte heller uttryckligen att läsförståelse och flyt i läsningen är viktigt, 

vilket poängteras i flera lokala kursplaner i idealtyp C. 

Skriva 

Det anses att eleverna ska kunna skriva läsligt och ha en tydlig handstil i både Lgr80 och 

de lokala kursplanerna. I de flesta av de lokala kursplanerna ska eleverna känna till de 

vanligaste skrivreglerna, detta finns även som mål i Lgr80. I idealtyp C anser de flesta 

skolor att eleverna ska kunna skriva en läslig sammanhängande text. Lgr80 har också 

detta men även här går de djupare och poängterar vikten av att eleverna faktiskt kan/vågar 

uttrycka sig/sina tankar i text.  

Tala 

Lgr80 och idealtyp C skolorna har som mål att eleverna ska kunna tala men i de lokala 

kursplanerna poängteras vikten av att man ska kunna tala, tydligt så alla förstår, i grupp. 

Detta nämns inte i Lgr80. I några lokala kursplaner har man även som mål att eleverna ska 

stå för sin åsikt vilket inte nämns i Lgr80. Lgr80 tar däremot upp mål som att man ska 

kunna diskutera, vilket ofta innebär att man måste stå för sin åsikt. 

Lyssna 

I cirka hälften av de lokala kursplanerna placerade i idealtyp C har man som mål att 

eleverna ska kunna lyssna på andra. I Lgr80 finns ”Tala och Lyssna” som en målkategori 

men när man läser denna så står det inte uttryckligen att man ska kunna lyssna. Det står 

däremot att man ska kunna samtala och för att man ska kunna föra ett samtal anser vi att 

man även måste kunna lyssna. 

 

Övergripande 

Kategorin språklära från Lgr80 återfinns endast i en av de lokala kursplanerna. Det finns vissa 

mål i Lgr80 som inte nämns i någon av skolornas lokala kursplan. Exempelvis står det i Lgr80 
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att eleverna ska få lyssna till olika sorters texter såsom dikter och sagor och att eleverna ska 

lära sig att ”planera, redovisa och utvärdera gemensamt arbete” (Skolöverstyrelsen 1980:135-

137). Detta anser vi vara lika viktigt att undervisa om i dagens skola. De flesta av målen i 

dagens lokala kursplaner gick ändå att koppla till Lgr 80 men inte alltid tvärtom. En skola 

hade som mål att eleverna ska reflektera över sitt eget inlärande, det fanns inget motsvarande i 

Lgr80. Vi anser att detta mål är väldigt viktigt och tycker att det är något man missat i Lgr80. 

 

En slutsats skulle kunna vara att dagens lokala kursplaner inte är lika utförliga som Lgr80. Att 

det tappats mål på vägen som förhoppningsvis finns med på ett eller annat sätt i 

undervisningen men som kanske inte finns nerskrivna i de lokala kursplanerna. En del mål har 

även tillkommit i dagens lokala kursplaner. Det visar att skolan utvecklas men vår 

förhoppning är ändå att man lokalt på skolorna, som lärare, har tillgång till kompletterande 

dokument till de lokala kursplanerna för att förtydliga de bredare målen eller att lärarna har 

diskuterat det så att alla vet vad som gäller. Det verkar vara så att miniminivån på 

kunskapskraven har sjunkit i dagens skolor. Detta skulle kunna vara en effekt av att man inte 

vill stöta sig med föräldrar, man vill locka elever till sina skolor. Beckman skriver i sin text 

Skolans decentralisering – bakgrund och möjligheter att skolor idag profilerar sig för att 

tillmötesgå elever och föräldrar (Beckman 1994:81). 

 

5.5 Diskussion av analysresultaten 
 

Vi har nu analyserat våra lokala kursplaner och kommer här att diskutera kring resultaten.  

 

Vi anser att det är svårt att tro att vi har en likvärdig skola i Sverige då de lokala kursplanerna 

ser så pass olika ut. Vi har endast analyserat 15 stycken men tycker oss kunna se stora 

skillnader bara på dessa 15. Flertalet av skolorna, på vars hemsidor vi letade efter lokala 

kursplaner, saknade dessa eller något liknande dokument. Så länge det inte finns tydligare 

regler kring skrivandet av lokala kursplaner kommer det troligen att se ut på det här sättet.  

 

Idag utarbetar man de lokala kursplanerna lokalt på skolorna. I och med detta så ser de lokala 

kursplanerna olika ut på olika skolor. För att ha en nationellt likvärdig skola så anser vi att 

man på alla skolor måste arbeta mot samma mål. Detta gör man mot år fem men åren 

dessförinnan så anser vi inte att vi har en nationellt likvärdig skolgång. I dagsläget arbetar 
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Skolverket fram nya mål att uppnå i år tre i svenska, matematik och svenska som andraspråk. 

Dessa ska börja gälla inom en snar framtid. Genom att Skolverket håller på att utforma dessa 

mål anser vi att denna svårighet kring att ge alla elever i Sverige en likvärdig skola även 

uppfattats av politikerna. Vi anser att dessa mål kan bidra till att Sverige får en mer likvärdig 

skola och kanske är detta ett steg tillbaka mot en mer regelstyrd skola.  

 

Vår analys av de lokala kursplanerna visar en intressant idealtypsindelning. Alla skolor på 

landsbygden är placerade i idealtyp C och detta kanske inte är någon slump. Som vi skrivit i 

analysen kan det finnas en anledning till detta i att de flesta av dessa skolor är lite mindre och 

det arbetar färre lärare på dessa skolor. Det är då lättare att komma överens om arbetssätt 

tillsammans och de kanske inte känner att de behöver ha dem nerskrivna i de lokala 

kursplanerna. Indelningen visar också att en decentralisering kan ge olika resultat beroende på 

omgivningen. Förortsskolorna är de som har störst idealtypsspridning då de täcker in alla 

idealtyper. Skolorna belägna i Stockholms innerstad har vi placerat i både idealtyp B och C. 

De största tre av dessa skolor är placerade i idealtyp B då de både har mål och arbetssätt i sina 

lokala kursplaner. Dessa tre skolor är de största av innerstadsskolorna och lika mycket som vi 

anser att de mindre skolorna på landsbygden kanske inte behöver ha sina arbetssätt 

nerskrivna, anser vi att dessa lite större skolor troligen behöver en tydligare struktur på sina 

lokala kursplaner på grund av att de är fler lärare som ska ta del av dessa.  

 

Vi har under vår utbildning i flera kurser blivit tillsagda att titta på våra VFU-skolors lokala 

kursplaner. När vi har frågat på skolan efter lokala kursplaner har lärarna inte vetat vad man 

menat eller sagt att de inte har något sådant dokument. På utbildningen låter det som att alla 

skolor ska ha lokala kursplaner men när man hör sig för på skolorna låter det mer som att det 

är en rekommendation och inte ett krav.  

 

När vi letade efter lokala kursplaner på Internet så förvånades vi över att det var så få skolor 

som hade kursplaner utlagda på sina hemsidor. Detta kan bero på att de valt att inte lägga ut 

dem på Internet, trots att det är en offentlig handling som alla ska ha möjlighet att ta del av. Vi 

anser att det är märkligt att man lägger ut likabehandlingsplan, nationella styrdokument 

etcetera men inte lokal kursplan. Föräldrarna borde få en chans att se vad deras barn ska 

kunna för att lättare ha möjlighet att hjälpa dem.  
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När vi sökte efter lokala kursplaner på olika skolors hemsidor fann vi att man på flera skolor 

använde sig av exakt samma mål i dessa lokala kursplaner. Dessa skolor, belägna inom 

samma stadsdel/kommun har alltså gemensamma lokala kursplaner, vilket förvånade oss då 

dessa ska utformas lokalt på varje skola. Vår tolkning av detta är att lärarna inte utformat de 

lokala kursplanerna lokalt på skolan.  

 

I vårt sökande efter någon form av dokument, som visar hur de lokala kursplanerna ska 

utformas, förblev vi tomhänta. Detta trots att vi blev tipsade att leta på Skolverkets hemsida. 

Vi anser att om detta är så viktigt så borde det vara lätt för alla att hitta ett dokument kring 

detta.  

 

Skolorna har valt att benämna de lokala kursplanerna olika. Detta gjorde vårt sökande efter 

dessa dokument svårare. Vår hypotes kring att skolorna valt att benämna dem olika är att det 

inte finns tillräckligt tydlig information kring utformandet av lokala kursplaner. Vi menar 

även att eftersom det inte finns några tydliga direktiv på hur de lokala kursplanerna ska 

utformas så kanske man på skolorna tänker att detta inte är så viktigt. Detta kan vara en 

anledning till att vissa skolor inte har lokala kursplaner. Före det att skolorna själva arbetade 

fram lokala kursplaner var det inget problem för till exempel föräldrar att veta vilka 

styrdokument som gällde. Att det nu inte ens är självklart att skolorna har lokala kursplaner, 

som nu är de styrdokument som ligger närmast lärarna, anser vi vara mycket märkligt.  

 

Vi har inte fått helt klart för oss om det är strävansmålen eller uppnåendemålen som man 

bryter ner till de lokala kursplanerna. Utefter det material vi har hittat har vi tolkat det som att 

det är uppnåendemålen man har brutit ner. Inte ens lärare vi pratat med är säkra på vilka mål 

som ska brytas ner.  

 

I Lgr80 står det klart och tydligt vilka mål eleverna ska nå och hur de ska arbeta för att ta sig 

dit. Detta är en fördel för föräldrar och elever som lätt kan se hur de arbetar eller ska arbeta på 

skolan. I och med att det står hur lärarna ska arbeta så blir lärarna bundna till detta och har 

inte så stor valmöjlighet när det kommer till arbetssätt. Idag så är de nationella kursplanerna 

ganska öppna, det finns mål där det står vad eleverna ska uppnå men vägen dit bestäms av 

lärarna på skolorna. På de skolor där de endast har mål i sina lokala kursplaner har läraren fått 

större handlingsutrymme att planera vad som ska göras och hur man ska göra det för att nå 



Sofia Blomberg & Malin Bak, LAU 370, HT-07 

 33

målen. På de skolor där man fortfarande har regler för hur man ska arbeta, idealtyp A, så har 

lärarna inte fått mer handlingsutrymme.  

 

När vi började analysera de lokala kursplanerna som vi valt ut insåg vi att de såg väldigt olika 

ut och skilde sig ganska mycket i hur de var utformade. När vi gick in djupare och började 

jämföra målen så insåg vi att många skolor hade liknande mål som gick in i varandra. Till 

exempel för att skriva en text, som några skolor hade som mål, så är man tvungen att kunna 

enklare skrivregler, som andra skolor hade som mål. Så visst var målen olika och några skolor 

har ”glömt” några mål, anser vi, men målen är inte helt olika.  

 

På några skolor har man inte lokala kursplaner i alla ämnen. Detta kan bero på att man inte 

hunnit med att skriva dessa eller så kanske de inte tycker att det är viktigt att man har lokala 

kursplaner i alla ämnen.   

 

Dagens lokala kursplaner skiljer sig åt på många sätt, i både form och innehåll. Många av de 

lokala kursplaner vi studerat liknar Lgr80 till form och till viss del innehåll. De flesta skolor 

har valt att dela in målen i kategorier liksom Lgr80. Till skillnad från de nationella 

kursplanerna så är de lokala kursplanerna, liksom Lgr80, mer precisa i vad eleverna ska ha för 

kunskaper. Vi har tolkat våra analysresultat som att kunskapskraven idag, i de lokala 

kursplanerna, ligger på ungefär samma nivå som de i Lgr80.  

 

Handlingsutrymmet som dagens nationella kursplaner ger lärarna är relativt stort. Idag kan 

lärarna arbeta väldigt fritt. Trots att det krävs att de ska samarbeta i arbetslag kan de ändå 

utforma undervisningen självständigt och ska vara delaktiga i utformandet av de lokala 

kursplanerna.  

 

Om man jämför lärarnas handlingsutrymme i dagens nationella kursplaner i förhållande till 

det i Lgr80 anser vi att det idag är friare. Eftersom lärarna idag själva utformar de lokala 

kursplanerna har de lättare att påverka arbetssätt och metoder på skolan. Om de lokala 

kursplanerna däremot inte revideras och ses över har inte nyanställda lärare en chans att 

påverka hur de är utformade till form och innehåll. Detta minskar då lärarnas 

handlingsutrymme.  
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Björklund med flera skriver i Den svenska skolan – effektiv och jämlik? att det har anställts 

många obehöriga lärare efter kommunaliseringen av skolan (Björklund m.fl. 2003:58). Detta 

kan bli ett problem när lärarna till exempel ska skriva lokala kursplaner. De obehöriga lärarna 

har kanske ingen erfarenhet av att arbeta med kursplaner över huvud taget och får då svårt när 

de ska formulera egna lokala kursplaner.  

 

Vi har i vår analys kommit fram till att man har väldigt olika mål i de lokala kursplanerna på 

olika skolor. På grund av detta skulle man kunna tolka det som att vi inte har en likvärdig 

skola. Trots detta tycker vi oss kunna tolka det som att målen i de lokala kursplanerna ändå 

har liknande kunskapskrav. Vi anser därför att elevernas kunskapsnivå troligtvis inte skiljer 

sig åt lika mycket som man skulle kunna tro när man jämför de lokala kursplanerna.  

 

I en av statens offentliga utredningar, Skolfrågor – om skola i en ny tid, står det att vi ska gå 

från regelstyrd till målstyrd skola (SOU 1997:121). Vi anser att man på nio av skolorna, vars 

lokala kursplaner vi har analyserat, har målstyrd skola. På resterande skolor anser vi oss 

kunna ana spår från en regelstyrd skola, i form av mer eller mindre styrda arbetssätt.  

 

Efter kommunaliseringen har lärarnas handlingsutrymme ökat på de skolor vars lokala 

kursplaner innehåller endast mål. Där kan lärarna själva utforma hur eleverna ska arbeta för 

att nå de lokala kursplansmålen. 9 av de 15 lokala kursplanerna vi analyserat var utformade på 

det här sättet och ger därmed lärarna stort handlingsutrymme. 

 

Beckman skriver i sin text Skolans decentralisering – bakgrund och möjligheter att skolor 

efter kommunaliseringen har möjlighet att profilera sig för att locka fler elever. Av de 15 

lokala kursplaner vi analyserat hade två stycken med varsin utstickande underkategori i 

svenska. Dessa underkategorier var drama och data. Båda dessa skolor har troligen valt att 

profilera sig mot dessa ämnen och det visar sig tydligt i deras lokala kursplan. 
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6. Slutdiskussion 

 

 

Här följer kortare stycken där vi diskuterar kring företeelser vi reagerat över under skrivandets 

gång.  

 

Vi funderade till en början över att ha fyra idealtyper där den fjärde skulle representera skolor 

som inte har lokala kursplaner, som vi tänkt kalla ”svävar fritt”. Eftersom vi är intresserade av 

att jämföra lokala kursplaner har vi medvetet valt bort skolor som skulle passa in i denna 

idealtyp. De skolor som eventuellt skulle passa in har inte förstått sitt ansvar och vikten av 

detta ansvar. Vi anser ändå att det är viktigt att ta med detta då det var många skolor som inte 

lagt ut sina lokala kursplaner på sin hemsida, eller som helt enkelt inte har lokala kursplaner.  

 

Lärarutbildaren och författaren Arne Helldén ger i sin bok Skola på villovägar uttryck för en 

viss förvåning att Göran Perssons proposition om kommunaliseringen av skolan, på 15 sidor, 

genomfördes så snabbt. (Helldén 2002:81). Framförallt när det tidigare funnits fler och mer 

innehållsrika propositioner och utredningar i ämnet som inte haft samma genomslagskraft. 

 

Vår förhoppning är att man på skolorna ser över de lokala kursplanerna med jämna 

mellanrum så att också nyanställda lärare får vara med och arbeta fram dem. Om man inte gör 

detta så minskar handlingsutrymmet för till exempel nyanställda lärare.      

 

Slutligen vill vi säga att under vår bearbetning av litteraturen och i vårt skrivande av denna 

uppsats har vi gång på gång förvånats över att vi inte lärt oss mer om detta ämne i vår 

lärarutbildning. Vi anser att det är nödvändigt för vår lärarprofession att veta vad som 

förväntas av oss som lärare i vår yrkesroll. När man vet lite av den historia som leder fram till 

idag så får man en djupare förståelse för varför vårt yrke ser ut som det gör.  
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Bilaga 1 – Våra lokala kursplaner 
 
 
Skolorna på landsbygden: 
 
 
Lokal kursplan L1 

• Kunna skriva egna faktatexter 
• Ha en tydlig handstil 
• Kunna skriva längre berättelser 
• Kunna skiljetecknen punkt, frågetecken och utropstecken 
• Kunna förstå lättare instruktioner 
• Kunna läsa en för åldern anpassad text med inlevelse och bra pauser 
• Kunna skriva namn och adress 
• Kunna alfabetisk ordning efter första bokstaven 
• Kunna vokaler och konsonanter 
• Kunna berätta så att lyssnaren förstår 

 

 

Måldokument L2 

Tala  -kunna deltaga i diskussioner 
    -kunna återberätta sagor eller annan text 
 

Lyssna  -kunna ta emot ett meddelande och föra det vidare 
  -kunna lyssna aktiv för att få in formation och kunskap 
 

Se  -kunna iaktta, reflektera och dra slutsatser 
 
Läsa -kunna läsa de flesta ord snabbt, direkt och utan ljudning 

-kunna läsa en hel bok med lite mer text och färre bilder på egen hand 
  -kunna läsa och följa anvisningar 

 
Skriva -kunna skriva en text med en ”röd tråd” 

-kunna förbättra sin egen text 
  -kunna använda alfabetisk ordning 

-kunna stava ljudenliga ord och de vanligaste ljudstridigt stavade 
 

 
 
Ämnesplan L3 
 
Läsa  -Läser flytande med god läsförståelse.  

-Läser kapitelbok under 100 sidor med färre bilder.  
 

Skriva -Skriver en sammanhängande berättelse med tydlig handling (röd tråd).  
-Skriver med tydlig handstil.  
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Tala/lyssna -Kan förbereda och framföra redovisning i grupp.  
-Kan spela upp en liten pjäs.  

 
Språklära -Kan stava dubbeltecknade och vanligt förekommande ord.  

-Kan stava ljudenligt.  
-Använder de vanligaste skiljetecknen (frågetecken, komma, utropstecken).  

 
 
 
Kursplan L4 
 
Tala/lyssna   kunna återberätta en saga 

kunna berätta till en bild eller ett föremål 
kunna redogöra för eget arbete 
kunna lyssna till kamraternas framförande i liten och stor grupp 
kunna lyssna till andras åsikt och säga sin åsikt i liten grupp 
kunna ta emot instruktion i grupp 

 
Läsa kunna läsa en text, samt förstå innehållet ur t.ex. Frans-serien, Jockes Brorsa och Karl  
           Gran, enklare version 

kunna läsa och återberätta en text, både skönlitteratur och enkel faktatext 
kunna läsa en förberedd enkel text, med god betoning och flyt inför andra 
kunna läsa och förstå en instruktion 

 
Skriva   kunna alfabetisk ordning 

kunna skriva utan att blanda stora och små bokstäver 
kunna skriva till en bild 
kunna skriva enkla faktatexter 
kunna skriva enkla berättelser från sin egen vardag, med riktiga meningar, stor   
           bokstav och punkt 
kunna skriva läsligt förhand 
kunna ljudenlig stavning 
kunna stava till de mest högfrekventa orden 
kunna vokalerna 
känna till regeln för dubbelteckning 

 
 
Kursplan L5 

Läsa.  kunna läsa ord med ljudstridig stavning, sj-tj-ljud  
kunna läsa en bok och återberätta.  
kunna läsa enkel faktatext inom kända områden. 

Tala/lyssna.   kunna framföra enkla redogörelser för något som har hänt.  

Skriva  kunna skriva enkla meddelanden så att mottagaren förstår,  
kunna skriva en enkel berättelse.  

Språklära.  kunna alfabetisk ordning  
känna till avstavning.  
känna till sammansatta ord, motsatsord och synonymer.  
kunna stor bokstav och punkt. 

Data.    gå in på ordbehandling, spara, radera, välja stil och storlek. 
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Skolorna i förorten: 

 

Kravnivåer och kriterier F1 

Lokal kravnivå  Kriterier  
(Så här kan eleven få visa vad han/hon kan)  

LÄSA  
 
a) Kunna läsa med flyt både högt och tyst 
skön-litteratur och faktatext. LUS punkt 15.  
 
b) Vara förtrogen med författare och deras 
böcker, t.ex. Astrid Lindgren och Elsa 
Beskow.  
 
c) Kunna sökläsa.  
 
d) Läsa med god förståelse.  
 
e) Kunna läsa och förstå instruktioner.  
 

 
 
a) Läser t.ex. Sune börjar tvåan.  
 
b) Kunna namnge några titlar på böcker av kända 
författare.  
 
c) Snabbt hitta svar på frågor i en text.  
 
d) Kunna samtala och reflektera kring texter.  
 
e) Praktiskt kunna följa en skriftlig information i 
flera led.  
 

SKRIVA  
 
a) Kunna skriva en sammanhängande text 
med tydlig handstil.  
 
b) Kunna skriva olika typer av texter.  
 
c) Känna till punkt, frågetecken och 
utropstecken.  
 
d) Kunna stava ljudenligt.  
 
e) Kunna alfabetisk ordning.  
 

 
 
a) Skriva en saga eller berättelse. Mottagaren ska 
kunna följa händelseförloppet.  
 
b) Skriva texter, t.ex. dikter, brev, fakta och fri 
skrivning.  
 
c) Använder sig av de olika skiljetecknen.  
 
d) Visa i sina texter sin förmåga att stava.  
 
e) Kunna slå upp ord i ordlistan.  
 

TALA – LYSSNA  
 
a) Berätta, redovisa inför klassen så att andra 
förstår.  
 
b) Delta i samtal i liten grupp och ge uttryck 
för tankar och åsikter.  
 

 
 
a) Eleven ställer frågor om sin redovisning och 
kamraterna visar att de förstått.  
 
b) Visa att de är aktiva vid grupparbeten.  
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REGLER OCH KONVENTIONER  
 
a) Känna till punkt, frågetecken och 
utropstecken.  
 
b) Kunna stava ljudenligt.  
 
c) Kunna alfabetisk ordning.  
 

 
 
a) Använder sig av de olika skiljetecknen.  
 
b) Visa i sina texter sin förmåga att stava.  
 
c) Ordna ord i alfabetisk ordning.  
 

 
 
Kursplan F2 
 
Skriva Innehåll och form. 

Känna till enkla skrivregler. 
Kunna skriva en sammanhängande text. 
Kunna stava ljudenligt. 

 
Tala Tydlighet och presentation. 

Kunna ge uttryck för tankar och åsikter i en 
           större eller mindre grupp. 
Kunna återge något så att det blir begripligt för 

                                  åhöraren. 
 
Läsa Läsförståelse och läskvalitet 

Kunna läsa en åldersadekvat text flytande. 
 
Lyssna Förstå och reflektera. 

Kunna lyssna koncentrerat på t.ex. en 
                                   redovisning. 

Kunna följa en muntlig instruktion som ges i grupp. 
 

 
Kursplan F3 
 

Läsa  Skriva  Tala, lyssna 
Läser flytande. (LUS 15)  

Läser hellre tyst.  

Klarar av att läsa enklare 
kapitelböcker som t.ex. Rose 
Lagercrantz Frida-serie, 
Petersons Malin-serie.  

Kan söka information i en 
text och hitta svar på enklare 
frågor.  

Kan alfabetisk ordning. 

Kan hitta ord i ordlista vid 
känd stavning.  

Skriver sammanhängande, 
dvs. Det finns en början, 
innehåll och ett slut.  

Börjar oftast ny mening med 
stor bokstav efter punkt.  

Blandar inte stora och små 
bokstäver.  

Skriver läsligt.  

  

 

Förstår en enkel muntlig 
instruktion i flera led.  

Kan genomföra en egen 
redovisning inför grupp.  

Kan muntligt framföra sin 
åsikt.  
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Lokal kursplan F4 

LÄSA: 

LPO -94 Eleven skall kunna:  

• Läsa med flyt både 
högt och tyst och 
uppfatta skeenden och 
budskap i böcker och 
saklitteratur skrivna 
för barn och ungdom, 
kunna samtala om 
läsningens upplevelser 
samt reflektera över 
texter  

• Muntligt berätta och 
redogöra för något så 
att innehållet blir 
begripligt och 
levande,  

• Använda ordlista  

 

Lokal kursplan: 

• Läsa en förberedd text 
med inlevelse.  

• Läsa med flyt  
• Alfabetisk ordning 

och använda en 
ordlista.  

• Läsa enkla 
skönlitterära 
böcker/bänkbok  

• Vokaler, konsonanter 
och sammansatta ord  

• LUS 15  

 

Arbetssätt: 

• Övergång från 
bilderböcker till 
kapitelböcker i större 
grad.  

• Tyst läsning.  
• Högläsning / fakta och 

skönlitteratur,  
• Biblioteksbesök med 

bokprat .  
• Redovisning av eget 

arbete och 
grupparbeten  

• Arbeta med att slå i 
ordlistor, övningar för 
att arbeta med 
språklära  

SKRIVA: 

LPO -94 Eleven skall kunna:  

• producera texter med 
olika syften som 
redskap för lärande 
och kommunikation,  

• tillämpa de vanligaste 
reglerna för 
skriftspråket och de 
vanligaste reglerna för 
stavning  

 

Lokal kursplan: 

• Texta på ett tydligt, 
läsbart sätt.  

• Skriva en 
sammanhängande text 
med början, handling 
och slut.  

• Återberätta skriftligt 
en text med hjälp av 
givna stödord, även 
faktatext.  

• Ljudenlig stavning  
• Kunna använda sig av 

stor bokstav och punkt 
• Reflektera över den 

egna inlärningen.  

 

Arbetssätt: 

• Träna välskrivning 
och skrivstil  

• Skriva av texter  
• Skriva dagbok, 

loggbok, faktatexter 
med handling med 
hjälp av tankekarta  

• Skriva texter med 
hjälp av stödord  

• Skriva text till en bild  
• Skriva berättelser med 

sammanhang  
• Använda sig av 

elevers egna texter på 
olika sätt t ex 
utställningar  

TALA/LYSSNA 

LPO -94 Eleven skall kunna:  

• Muntligt berätta och 
redogöra för något så 
att innehållet blir 
begripligt och levande  

• Samtala om 
läsningens upplevelser 

 

Lokal kursplan: 

• Tala tydligt inför klass 
• Lyssna uppmärksamt i 

storgrupp  
• Återberätta en enkel 

uppläst text, muntligt/ 
skriftligt  

 

Arbetssätt: 

• Förmedla vad man 
tycker och tänker om 
de texter och böcker 
man läser, samt 
reflektera över sina 
egna och andras 
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samt reflektera över 
texter  

• Reflektera över sina 
åsikter  

 

texter.  
• Lyssna på högläsning  
• Muntligt kunna 

berätta så att andra 
förstår  

 

Mål F5 

• Eleven kan läsa flytande med god förståelse och förstå en enkel faktatext. 
• Eleven kan skriva en berättelse med början, mitten och slut. 
• Eleven kan, inför klassen, berätta på ett begripligt sätt. 
• Eleven deltar i samtal i liten grupp 
• Eleven lyssnar aktivt.  

 
Delmoment Kriteriebeskrivning (eleven visar att han kan genom att…)  

Läsa • Läsa ett kapitel ur valfri bok och återberätta innehållet. 
• Kunna återberätta en faktatext. 

Skriva • Skriva en text med tydlig handling 

Tala/lyssna • Utifrån eget intresse berätta något inför klassen 
• Uttrycka en egen åsikt kring ett givet ämne, t.ex. hur en kompis ska vara. 
• Redogöra för det sagda eller ställa frågor om innehållet.  

 

Skolorna i innerstaden: 

 

Kravnivåer I1 

Läsa  

• Eleven når Luspunkt 15. "Läser flytande med god förståelse. Föredrar att läsa tyst." 
Textförslag : "Gogo", Tredje läseboken  

Skriva           

• Mellanrum mellan orden  
• Hålla sig på raden 
• Tydlig handstil, läsligt  
• Stava ljudenligt i grundform  
• Mottagaren ska kunna förstå den skrivna texten  
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Tala  

• Eleven ska kunna berätta något för en mindre grupp så att de hör och förstår.  

 

Lokal kursplan I2 

Eleven skall kunna lyssna på andra  
Eleven skall kunna förstå och utföra en instruktion  
Eleven skall redovisa arbeten inför klass med hjälp av stödord  
Eleven skall kunna läsa enklare böcker (skönlitt. och fakta - LUS 15)  
Eleven skall kunna använda sig av skiljetecken, punkt och frågetecken  
Eleven skall kunna återberätta med hjälp av stödord  
Eleven skall kunna stava ljudenligt  
Eleven skall kunna skriva enklare faktatexter  
Eleven skall kunna ordna ord i alfabetisk ordning med hjälp av de första två bokstäverna  
Eleven skall kunna läsa skrivstil  
 
 
 
Lokal kursplan I3 
 
Område/moment Minimimål Utvärdering 
Tala att kunna muntligen redovisa 

ett enklare grupparbete 
   
att kunna samtala om sin 
läsupplevelse och reflektera 
över den   
 

Utvecklingssamtal 
diagnoser  
läsutvecklingsschema LUS 

Läsa att kunna läsa en egen text 
högt inför klassen  
 
att med förståelse läsa en 
enkel bok (se ex Gogo i 
Kravnivåer)  
 
att kunna ljuda ihop obekanta 
ord   
   
att kunna läsa en adekvat text 
flytande  (LUS 15) 
   
att kunna med hjälp av 
lärarens genomgång läsa och 
förstå en faktatext 
   

Läsförståelseövningar 
 
veckans ord – diktamen 
 
bokrecension 
 
diskussioner 
 
läsläxa 
 
ordförståelseuppgifter 

Skriva att kunna sätta ut punkt och 
stor bokstav 
 
att ha kunskap om de 
grundläggande 
stavningsreglerna 
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som dubbelteckning 
 
att ha en tydlig handstil 
 
att fortsätta utveckla sin 
skrivstil 
 
att kunna skilja mellan vokaler 
och konsonanter 

 
 
 
 
Mål I4                       Konkretiseringar 
 

Läsa 
• Kunna läsa för åldern anpassad  Läser och återberättar 

skönlitteratur. huvudinnehållet. 
• Kunna läsa en för åldern avpassad kort Återberättar innehållet. 

text högt med flyt och förståelse. 
• Kunna läsa och förstå en faktatext Svarar på frågor om 

skriven för barn, t.ex. Vi ser oss omkring. innehållet. 
• Kunna läsa och förstå instruktioner i T. ex. 1) Hämta bok xxx, 

flera led. 2) Slå upp sidan xxx. 
 3) Plocka ut fem ord på K. 
 4) Skriv dem i din bok. 

• Kunna läsa en för eleven bekant text inför en grupp. Läser på ett sådant sätt att 
 mottagaren förstår. 

• Kunna alfabetisk ordning. Hittar ord i en enkel ordlista. 
• Känna till ett urval barnböcker och barnboksförfattare,  

t.ex. Elsa Beskow, Astrid Lindgren & H C Andersen. 

Skriva 
• Kunna skriva en fullständig mening. Börjar med stor bokstav  

 och slutar med punkt eller 
 frågetecken. 

• Kunna skriva en sammanhängande. Skriver så mottagaren förstår  
text, t.ex. brev, faktatext, saga. innehållet med början, 
 handling och slut. 

• Kunna skriva med tydlig handstil. Använder textade gemener  
 och mellanrum mellan  
 orden. 

• Kunna stava ljudenligt. 
• Kunna skriva eller berätta utifrån stödord eller tankekarta. 
• Kunna skriva skrivstil. 
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Tala 
• Kunna återge något så det   Berättar om t.ex. en bok,  

blir begripligt för åhöraren.    film, pjäs eller händelse. 
  
• Kunna berätta något inför klassen. 
• Kunna delta i samtal i en liten grupp och ge  T.ex. klassråd och elevråd. 

uttryck för tankar och åsikter. 

Lyssna 
• Kunna lyssna aktivt. Redogör för det sagda  

 eller ställer frågor om . 
• Kunna följa en enkel muntlig instruktion som ges till grupp.       innehållet 

 
 

Lokala mål I5 
 

 
Uppnåendemål enligt lokala 
beslut i Stockholms stad 
 

 
Vår tolkning av målen 

 
Så här kan eleven visa att han/hon 
nått målet 

Kunna läsa för åldern avpassad 
skönlitteratur. 
 
Kunna läsa en för åldern 
avpassad kort text högt med flyt 
och förståelse.  
 
Kunna läsa en för eleven bekant 
text inför en grupp. 

Eleven har uppnått LUS 15 
och  
föredrar att läsa tyst. 

-genom att kunna läsa en sparsamt 
illustrerad bok,  korrigera sig själv och 
redogöra för innehållet. 
 
-genom att kunna läsa en egen text 
inför en grupp elever. 

Kunna läsa och förstå en 
faktatext skriven för barn. 

Eleven ska kunna läsa och 
återge en enklare faktatext. 
 

-genom att kunna läsa och återge 
innehållet i faktaböcker anpassade för 
åldersgruppen. 

Kunna alfabetisk ordning. 
 

Eleven ska kunna hela 
alfabetet. 

-genom att kunna söka och hitta i en 
ordlista anpassad för åldern med hjälp 
av begynnelsebokstaven. 

Känna till ett urval av barnböcker 
och barnboksförfattare. 

 -genom att kunna berätta om t ex 
Astrid Lindgren och några av hennes 
böcker.  

Kunna skriva en 
sammanhängande text med 
fullständiga meningar. 
 
Kunna skriva och berätta utifrån 
stödord eller tankekarta. 

Eleven ska kunna skriva 
sammanhängande text både 
med och utan hjälp av 
tankekarta eller stödord så 
att mottagaren förstår 
innehållet. 
 

-genom att skriva brev, sagor och korta 
faktatexter. 

 



Sofia Blomberg & Malin Bak, LAU 370, HT-07 

 47

 
Uppnåendemål enligt lokala 
beslut i Stockholm stad 
 

 
Vår tolkning av kravet för 
år tre 

 
Så här kan eleven visa att han/hon 
nått målet 

Kunna skriva med tydlig handstil. 
 
Kunna stava ljudenligt. 

Eleven ska kunna skriva en 
för andra läsbar text. 

-genom att använda gemener och 
versaler (små och stora bokstäver) i 
texter och lämna mellanrum mellan 
orden.  
 
-genom att kunna stava till de ord som 
stavas som de låter t ex bil, matsal. 

Kunna återge något så att det blir 
begripligt för åhöraren. 
 
Kunna berätta något inför 
klassen. 

Eleven ska kunna berätta 
muntligt om något inför en 
klass så att det blir begripligt 
för de som lyssnar. 

-genom att berätta om en film, en bok, 
en händelse eller ett husdjur. 

Kunna delta i samtal i en liten 
grupp och ge uttryck för tankar 
och åsikter. 

Eleven ska kunna framföra 
sina åsikter och tankar i 
mindre grupp. 

-genom att delta och vara aktiv i 
gruppdiskussioner. 

Kunna lyssna aktivt 
 
 
 

 -genom att lyssna på den som har ordet 
(lärare eller kamrat) och redogöra för 
det som sagts eller ställa frågor om 
innehållet. 

Kunna följa en muntlig 
instruktion som ges till grupp. 

 -genom att följa en enkel muntlig 
instruktion som ges till gruppen. T ex 
”Ta fram matteboken och räkna färdigt 
s. 35”. 
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Bilaga 2 – E-mail från Regeringskansliet       U2007/7180/S              

                                  Sofia Blomberg och Malin  
                                                                                    gusblosof@student.gu.se         

 
Utbildningsdepartementet 
 

Skolenheten 

Departementssekreterare 

Annika Hellewell 

Telefon 08-405 38 19 

Mobil 070-207 68 42 

E-post 

annika.hellewell@education.ministry.se 
 

 
Tack för det brev ni skrev till utbildningsminister Jan Björklund.  
Jag har blivit ombedd att besvara ert brev. 
 
Enligt 2 kap § 23 grundskoleförordningen ska det finnas en arbetsplan i grundskolan. 
”För genomförande av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en 
arbetsplan. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig personal 
samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Rektor beslutar om 
arbetsplanen. Arbetsplanen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas (SFS 1997:599). ” 
 
Det finns inga skrivningar i skollag eller grundskoleförordning om att skolorna ska ha 
lokala kursplaner. För att lärarna ska kunna använda de nationella målen som 
konkreta verktyg i planeringen av undervisningen, har dock de flesta skolor valt att ta 
fram lokala kursplanemål.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Annika Hellewell 
 

 
 
 
Postadress TelefonväxelE-post: registrator@education.ministry.se 
103 33 Stockholm 08-405 10 00    
Besöksadress Telefax  
Drottninggatan 16 08-21 68 13  


