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Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att beskriva vilka faktorer som påverkar lärare vid 
utformningen av undervisningen. För att ta reda på detta använde vi oss av enskilda 
intervjuer. Undersökningen genomfördes vårterminen 2005 på tre olika skolor i 
Norrbotten. Samtliga lärare som vi intervjuade undervisade i ämnet kemi. Det framkom 
att lärarna påverkas av ett flertal faktorer vid utformningen undervisningen. Hänsyn tas 
till styrdokumenten, läroboken, resurser, traditioner, reflektion och egna intressen. 
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Bakgrund 
 
 

Inledning 
 
Under vår utbildning till gymnasielärare i kemi och matematik har vi genomfört 30 
veckors verksamhetsförlagd utbildning. Tio av dessa veckor har fokus legat på 
kemiämnet. Vi har under denna tid uppmärksammat att undervisningen i kemi på ett antal 
olika skolor sett förvånansvärt homogen ut. Lektionsupplägget är i det närmaste identiskt 
i de klasser som vi varit. Vi känner dessutom igen upplägget från vår egen skoltid. Detta 
har fått oss att undra vad detta fenomen beror på. Vilka faktorer påverkar läraren vid 
utformningen av undervisningen? Att få svar på detta är vårt syfte med arbetet. 
 
 

Den svenska skolan 
 
I detta kapitel beskriver vi skolans utveckling i Sverige samt hur dagens gymnasieskola 
ser ut. Avslutningsvis berättar vi om ämnet kemi och dess utformning i skolan. 
 
 

Historik 
 
Enligt Hasselrot (1980) var skolan i Sverige länge en angelägenhet för kyrkan. De första 
skolorna som uppkom var klosterskolorna. I vissa städer förekom det dom- eller 
katedralskolor. Dessa skolor utbildade präster. På vissa håll i landet fanns även så kallade 
stadsskolor, de var till för dem som ville ägna sig åt handel. På dessa skolor var 
undervisningen mer begränsad. I början av 1800-talet började det höjas röster om att den 
gamla skolan var föråldrad och till slut kunde de konservativa krafterna i samhället inte 
stå emot längre. Detta ledde till att naturvetenskaperna, däribland kemi, och de moderna 
språken fick större utrymme. Skola och utbildning hade fram till detta skede inte varit 
tillgängligt för alla medborgare. Enligt Statens Offentliga Utredningar 1992: 94 infördes 
folkskolan 1842 i och med det årets folkskolestadga.  I denna stadga sades det att varje 
stadsförsamling och varje socken skulle inrätta en skola. Det dröjde ändå fram till slutet 
av 1800-talet innan detta kunde sägas vara genomfört. I början uppkom stora ekonomiska 
problem, och det var dessutom svårt att få tag på utbildade lärare.  
 
I slutet av 1800-talet började det höras röster som förespråkade att folkskolan skulle vara 
en gemensam grund för alla och att all annan undervisning skulle ske först efter 
genomgången folkskola. Man talade om folkskolan som en bottenskola. Ett steg i denna 
riktning togs enligt Wallby, Carlsson och Nyström (2001) 1894 då man fick en anslutning 
mellan folkskolan och läroverket. I kommuner som saknade läroverk infördes1909 en ny 
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skolform, den kommunala mellanskolan. 1918 tillsattes en skolkommission som fick till 
uppgift att lägga fram ett förlag för en mer enhetlig skolorganisation. Syftet var att skapa 
en mer jämlik skola inte bara för de olika samhällsklasserna utan också mellan könen. 
Förslaget som denna kommission lade fram mötte starkt motstånd, men efter vissa 
kompromisser antogs 1928 års läroverksstadga. Denna reform fick som resultat att 
läroverken nu öppnades även för flickor och att läroverket från och med nu skulle bygga 
på folkskolans fjärde och sjätte klass. Reformen rörde även folkskolan som i och med 
detta blev en fyraårig bottenskola för alla.  
 
Det stora steget mot en lika skola för alla kom enligt Hasselrot (1980) i och med det 
betänkande som lades fram av 1946 års skolkommission. Här föreslogs att man skulle slå 
ihop folkskolan och realskolan till en nioårig enhetsskola. Betänkandet antogs med viss 
reservation 1950, innan man fattade det definitiva beslutet skulle det genomföras en 
försöksverksamhet. 1957 tillsattes en beredning som hade till uppgift att slutligen utforma 
den obligatoriska skolan utifrån utvärdering av försöksverksamheten. Resultatet blev den 
nioåriga obligatoriska grundskolan.  
 

Gymnasieskolans utveckling 
 
Enligt Hasselrot (1980) är läroverket grunden till vår tids gymnasieskola. I och med 1905 
års läroverksstadga delades läroverket in i en nedre del, real skolan, som skulle rikta in 
sig på en allmän medborgerlig utbildning, och en överdel, gymnasiet, som skulle var 
förberedande för högre studier. I början av 1950-talet skedde ytterligare uppdelning av 
gymnasiet. Det tillkom en allmän linje som delades upp i en språklig och en socialgren. 
Då gymnasiet 1964 genomgick en omorganisation delades det upp i fem linjer: 
humanistisk, samhällsvetenskaplig, ekonomisk, naturvetenskaplig och teknisk linje. Vid 
sidan av detta gymnasium fanns även fackskolor och yrkesskolor. Dessa tre skolor 
sammanfördes slutligen till en gemensam gymnasieskola då 1970 års läroplan togs i bruk. 
Det fanns ett drygt 20-tal linjer som i sin tur var uppdelade på olika grenar. 
 

Dagens gymnasieskola 
 
Enligt Skolverket (2003) är gymnasiet en frivillig och avgiftsfri skolform. Enligt lag har 
alla elever i Sverige som avslutat grundskolan rätt till en gymnasieutbildning. Dagens 
utformning fick gymnasieskolan 1994, då den senaste läroplanen (lpf94) trädde i kraft. 
Den anger skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål.  
 
Sedan år 2000 finns det 17 olika nationella program på gymnasiet. Varje enskilt program 
har ett eget programmål. Programmen innehåller sedan olika ämnen och i sin tur är 
uppdelade i kurser. Varje kurs har sin egen kursplan. 
 
Alla programmen på gymnasiet är treåriga och omfattar 2500 gymnasiepoäng. Dessa ger 
en bred basutbildning och behörighet att studera vidare vid universitet eller högskola. Det 
finns vissa kärnämnen som är gemensamma för alla program. Kärnämnena är åtta till 
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antalet: engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 
samhällskunskap, svenska och religionskunskap. Dessa ämnen utgör tillsammans 750 
poäng. Varje enskilt program har vissa specifika karaktärsämnen, och dessa utgör 1450 
poäng. Det är karaktärsämnena som anger vilken inriktning programmet har. Det är 
regeringen som beslutar vilka karaktärsämnen som ska ingå i de olika programmen. 
Resterande poäng utgörs av egna tillvalskurser. 
 

Kemi i skolan  
 
Enligt Skolverket (2005) finns en stark kemitradition i Sverige och flera svenska kemister 
under 1800- och 1900-talen har haft stor betydelse för kemins utveckling. Eftersom den 
kemiska forskningen har lett till en omfattande kunskapsutveckling var det nödvändigt, 
för att kunna behålla en överblick över hela kunskapsfältet, med en indelning av kemin i 
olika områden. De olika områdena är oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi, 
analytisk kemi och biokemi. Alla dessa delar finns representerade i gymnasieskolans 
kemikurser.  
 
Kemi blev ett självständigt läroämne på gymnasiets reallinje redan 1878. Kemin var även 
ett läroämne i realskolan under första hälften av 1900-talet (Nationalencyklopedin, 2005). 
 
Enligt Skolverket (2005) läser gymnasieeleverna idag vid naturvetenskapliga och 
tekniska programmen kemi. På dessa linjer är ämnet uppdelat på en A och en B kurs. 
Som tillvalskurs finns även en kurs som heter ”kemi - breddning”. Ämnet ingår också 
tillsammans med fysik och biologi i kursen naturkunskap.  
 
Kemiämnet på gymnasiet behandlar egenskaper, strukturer och funktioner hos kemiska 
ämnen samt vad som sker vid kemiska reaktioner. I kurserna ingår även att studera 
energiomsättning vid kemiska förändringar. Energiinnehållets betydelse för ett ämnes 
stabilitet och förekomst i jordskorpan behandlas också. I kemiundervisningen på 
gymnasiet skall det övas ett naturvetenskapligt arbetssätt. Detta innebär att formulera en 
frågeställning, ställa upp en hypotes och att pröva den genom experiment. Dessutom ska 
eleverna kunna bearbeta och kritiskt granska resultat och redovisa dessa muntligt och 
skriftligt med korrekt språk och terminologi. 
 
Kemin i grundskolan ska ge grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, 
kemiska bindningar, kemiska reaktioner, kretslopp och spridning. Gymnasiestudierna i 
kemi ska ge möjlighet till en helhetssyn på kemin genom att fördjupa och bredda 
kunskaperna från grundskolan. 
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Styrdokumentens utformning 
 
I detta kapitel behandlar vi förarbetet som ledde fram till de nuvarande styrdokumenten 
samt utformningen och innehållet av desamma. 
 
 

Historik 
 
Enligt SOU 1992: 94 är läroplan som begrepp en relativt sen skapelse. Varje form av 
skola har dock krävt någon form av styrning av innehållet. I kravet på socknar och 
stadsförsamlingar att inrätta skolor fanns dock inget tydligt statligt krav på innehållet. 
 
1919 kom en undervisningsplan för landets folkskolor. Denna plan kan kallas för 
Sveriges första läroplansdokument. 1955 kom en reviderad undervisningsplan för 
folkskolan och där fanns mycket av det innehåll som senare läroplaner för grundskolan 
har haft. Begreppet läroplan i sin nuvarande betydelse introducerades officiellt 1962 i och 
med läroplan för grundskolan, lgr62. 1970 kom den första läroplanen för gymnasiet, 
lgy70. Denna gällde fram till den 1 juli 1994 då vår nu gällande läroplan för de frivilliga 
skolformerna, lpf94, togs i bruk. 
 

Definition av begreppet styrdokument 
 
I förslaget till nya måldokument för skolan som Läroplanskommittén arbetat fram är 
läroplanerna till skillnad från tidigare åtskilda från kursplaner och timplaner. 
 
Läroplanerna innehåller övergripande mål och riktlinjer. Därutöver kommer Kursplaner 
och Programmål samt Timplaner. Dessa fyra begrepp utgör tillsammans våra 
styrdokument.  
 
Utöver dessa finns styrdokument som utformas på lokal nivå. Det är den kommunala 
skolplanen samt lokala arbetsplaner (SOU 1992: 94). 
 
I detta arbete begränsar vi oss till att studera läroplanen för de frivilliga skolformerna, 
lpf94, samt kursplanen för kemi A. Vi kommer även att resonera kring innehållet och 
funktionen hos den lokala arbetsplanen. 
 

Beslut om en ny läroplan 
 
Läroplanskommittén fick 1991 i uppdrag av regeringen att utarbeta förslag till läroplaner 
för grundskolan, gymnasieskolan samt den kommunala vuxenutbildningen (SOU 1992: 
94). En anledning till att regeringen ansåg det nödvändigt med en översyn av tidigare 
läroplaner var att riksdagen nyligen hade beslutat om en förändrad ansvarsfördelning för 
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skolan. Denna ansvarsfördelning innebar att målen för skolans undervisning skulle 
utformas så att resultatet av undervisningen kan utvärderas på både nationell och 
kommunal nivå, liksom i de enskilda skolorna. Detta kallas för den mål- och 
resultatorienterade styrningen av skolan. Parallellt med Läroplanskommittén fick den 
parlamentariskt sammansatta Betygsberedningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till 
ett nytt betygssystem.  
 

En mål- och resultatorienterad styrning av skolan 
 
Vid framtagandet av de nya läroplanerna skulle målen och riktlinjerna konkretiseras och 
preciseras dels i de nationella och lokala kursplanerna och dels i undervisningsmål av 
lärare och skolledare (SOU 1992: 94). I de modeller för mål- och resultatstyrning som 
utvecklats har inslag och kunskap hämtats från styrning av andra system, framför allt då 
inom privat sektor. Med tiden har dock mål- och resultatstyrning av utbildning fått sin 
egen utformning. Den form för mål- och resultatstyrning som vuxit fram genom 
riksdagsbesluten om ansvaret för skolan, och som utvecklats i Läroplanskommitténs 
direktiv, skulle något förenklat kunna benämnas en modell för deltagande målstyrning 
och resultatansvar. I grunden finns en ansvarsstruktur där de politiska besluten på 
nationell nivå handlar om att med förordningar garantera en likvärdighet och genom 
nationella mål uttryckta i läroplaner och kursplaner ange vad skolan skall sträva mot och 
arbeta för. Lärare och skolledare har ansvaret att omforma dessa mål till 
undervisningsmål med hänsyn till ramar, elever och det enskilda ämnesområdets innehåll. 
 

Läroplanen, lpf94 

Läroplanen om kunskap 
 
Enligt SOU 1992: 94 bygger varje skolsystem och varje läroplan på föreställningar om 
vad kunskap är och hur lärande sker. I ett system där staten endast skall ange mål för och 
inriktning av skolverksamheten blir det än viktigare att i läroplansarbetet redovisa en 
uppfattning om kunskap och lärande. Det ställer krav på tydliga nationella beskrivningar 
av vilka kunskaper eleverna skall utveckla och detta förutsätter i sin tur en kvalificerad 
kunskapsdiskussion bland skolledare, lärare och elever på de lokala skolorna. 
 
Vid Läroplanskommitténs arbete med att reformera de föregående läroplanerna, lgr80, 
lgy70 och lvux 82, var frågor om kunskap och lärande de mest markerade i deras 
direktiv. Arbetet som skulle leda fram till lpf94 skulle syfta till att höja kvalitén på de 
kunskaper skolan förmedlar och ”den kunskapssyn som skall ligga till grund för 
kommitténs arbete skall vila på aktuell forskning om inlärning, begreppsbildning osv.”  
(SOU 1992: 94, s. 59). 
 
Enligt Läroplanskommitténs huvudbetänkande (SOU 1992: 94) är kunskap å ena sidan ett 
uttryck för ett sätt att begripa, den subjektiva sidan, och å andra sidan handlar den om 
något som skall begripas, den objektiva sidan. I tidigare läroplaner har enligt 



 6

Läroplanskommittén den subjektiva sidan betonats i de övergripande målen och 
riktlinjerna där kunskapsprocessen som en fördjupning och utvidgning av individens 
kunskaper beskrivits. Däremot är det den objektiva sidan som beskrivits i kursplanerna. 
Under arbetet inför lpf94 har kommittén försökt undvika en sådan åtskillnad genom att 
kursplanerna formuleras i perspektiv av elevens utveckling. 
 
Lpf94 om kunskap: 

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan 
diskussion. (Skolverket, 2005) 

I 1994 års läroplan infördes fyra f:  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 
Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen. (Skolverket, 
2005) 

Enligt SOU 1992: 94 står de fyra f:n för fyra olika kunskapsformer: Fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet.  
 
Fakta: Kunskap som information, regler och konventioner. Det är en 

kunskapsform som innebär att vi vet att något förhåller sig på det ena eller 
andra sättet.  

 
Förståelse: Att förstå är att begripa, att uppfatta meningen eller innebörden i ett 

fenomen. Samma fenomen kan förstås på olika sätt. Vi kan inte förstå mer 
eller mindre, däremot kan vi förstå på kvalitativt olika sätt. Förståelse är 
en teoretisk kunskapsform.  

 
Färdighet: När kunskap är en färdighet vet vi hur något skall göras och vi kan utföra 

det. Färdighet är en praktisk kunskapsform.  
 
Förtrogenhet: Kallas ibland för bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension. 

Förtrogenhetskunskapen är ofta förenad med sinnliga upplevelser. Vi ser, 
luktar, känner och ”vet”, när något är på gång eller skall avbrytas eller 
påbörjas. Förtrogenhetskunskapen kommer till uttryck i t.ex. 
bedömningar.  
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Läroplanen om lärarens riktlinjer 
 
Enligt Skolverket (2005) har läraren bland annat följande skyldigheter: 
 

Läraren skall 
• uppleva att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt 
• samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen 

 
Läraren skall vid betygsättningen 
• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen 
• beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och 
• göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen. 

 

Kursplanen 

Kursplanernas utformning 
 
I de tidigare kursplanerna fick kursinnehållet en relativt detaljerad beskrivning (SOU 
1992: 94). Detaljnivån skilde sig förvisso något mellan ämnena, men det allmänna 
intrycket enligt läroplanskommittén är att de var omfattande och inte lämnar stort 
utrymme för läraren i valet av innehåll.  
 
Kursplanerna får i det nya målstyrda systemet en väsentligt annorlunda utformning 
jämfört med tidigare. Kursplanerna skall enligt direktiven ange de centrala begrepp och 
färdigheter som eleverna skall ha. De ska inte diktera det exakta innehållet i 
undervisningen, däremot skall de utgöra ett underlag för lärarnas och elevernas arbete 
med att välja det innehåll som kan leda till att de mål som satts upp för ämnet kan nås.  
 
Enligt Läroplanskommitténs huvudbetänkande är det viktigt att i anslutning till 
kursplanerna ge exempel på arten av och kvaliteten på kunskaper och därmed definiera 
kriterier som möjliggör en målrelaterad betygssättning. 

Strävansmål 
 
Läroplaner och kursplaner skall ge ett underlag för prioritering (SOU 1992: 94). Det 
innebär att de skall vara tydliga vad gäller värdegrund och inriktning. De skall också vara 
öppna i bemärkelsen att de inte anger ett tak för skolans strävan. Om kvaliteten hela tiden 
skall kunna höjas, om enskilda lärare och skolledares förmåga att bygga upp kunskap och 
utveckla skolan skall kunna tas till vara, måste läroplaner och kursplaner ange den 
kvalitet skolan skall sträva efter. Målen kan därför kallas för strävansmål, där ordet 
strävan avser den kvalitet det vardagliga arbetet skall sträva efter och den inriktning det 
skall ha. 
 

Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger därmed en önskad 
kvalitetsutveckling i skolan. (Skolverket, 1994) 
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Strävansmålen skall ge underlag för lärares urval av innehåll (SOU 1992: 94). 

Uppnåendemål 
 
Det finns för den nationella styrningen behov av att i läroplaner och kursplaner också 
ange vilka mål som skall uppnås (SOU 1992: 94). Sådana mål är relaterade till 
likvärdigheten. Att i läroplaner och kursplaner inte bara ange strävansmål utan också 
vissa nivåer för uppnåendemål gör det möjligt att göra nationella samt lokala jämförelser 
av kvaliteten. Uppnåendemålen skall även fungera som referenspunkter för 
betygssättningen. 
 

Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är skolans 
och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål. (Skolverket, 1994). 

Kursplan för kemi A 
 
Nedanstående material är hämtat direkt ur kursplanen för kemi A (Skolverket, 2005). 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs: 

Eleven skall kunna planera och genomföra experimentella undersökningar på ett ur 
säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt, kunna bearbeta, redovisa och tolka resultatet 
samt redogöra för arbetet muntligt och skriftligt 

kunna beskriva hur modeller för olika typer av kemisk bindning bygger på atomernas 
elektronstruktur och kunna relatera ämnets egenskaper till bindningens typ och styrka 
samt till ämnets uppbyggnad 

ha kännedom om och kunna diskutera hur elektromagnetisk strålning växelverkar med 
materia  

ha kännedom om några grundämnen, kemiska föreningar och moderna material, deras 
egenskaper, förekomst och kretslopp samt deras betydelse t.ex. i jordskorpan eller inom 
olika verksamhetsområden i samhället 

kunna tolka, skriva och använda sig av formler för kemiska föreningar och reaktioner och 
därvid föra stökiometriska resonemang samt utföra enkla beräkningar 

kunna uppskatta entalpiförändring vid kemiska reaktioner samt använda sig av begreppen 
entropi och entalpi för att diskutera drivkraften för en reaktion 

kunna använda begreppen oxidation och reduktion och beskriva tillämpningar i 
industriella och vardagliga sammanhang 
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ha kunskap om pH-begreppet, neutralisation, starka och svaga syror och baser samt 
kunna diskutera jämvikter i samband med t.ex. buffertverkan och kunna relatera dessa 
kunskaper till bland annat miljöfrågor. 

Lokal arbetsplan 
 
Den lokala arbetsplanen utgör en konkretisering för den enskilda skolan av läroplan och 
kursplaner samt kommunens skolplan (SOU 1992:94). 
 

Den lokala arbetsplanen har en bärande funktion i skolan. Arbetsplanen skall vara ett aktivt 
styrdokument för varje enskild skolenhet. I denna uttrycks hur rektor, lärare och elever omvandlar 
de nationellt fastställda målen för utbildningen till verksamhetsmål för skolan och till 
undervisningsmål. Arbetsplanen är av sådan vikt att rektor bör tilldelas det särskilda ansvaret för 
att den upprättas och utvärderas. (SOU 1992: 94, s.127) 

 
Läroplanskommittén har i sitt förslag utformat de nationella målen så att de skall kunna 
ge grunden för arbetet med de lokala arbetsplanerna. 
 
Utdrag ur lpf94: 
 

Rektors ansvar: 
Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn 
det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen. 
Rektorn ansvarar för att lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och 
utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen, målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. 
(Skolverket, 1994) 

 

Betyg 

Från relativ till målrelaterad betygssättning 
 
Enligt Linde (2003) föreslogs det i 1965 års gymnasieutredning (som låg till grund för 
lgy70) att det betygssystem som konstruerats för grundskolan också skulle tillämpas i 
gymnasieskolan. Bakgrunden till förslaget var en empiristisk studie av hur den dåvarande 
betygssättningen i gymnasiet fungerade. Studien visade att tillförlitligheten i 
bedömningen var ytterst bristfällig. Elevernas betyg berodde mer på vem som gjort 
bedömningen än på några tillförlitliga mått på studieprestationen. Denna studie 
publicerades dock aldrig. Den ledde i alla fall fram till att gymnasieutredningen föreslog 
en åtgärd och den blev alltså i rådande tidsbrist att det nyligen framarbetade förslaget till 
betygssystem för grundskolan också föreslogs användas i gymnasieskolan. 
 
Enligt Skolöverstyrelsen (1983) var det angeläget att betygssättningen fyllde rimliga krav 
på tillförlitlighet så att ett visst betyg från landets gymnasieskolor uttryckte ungefärligen 
samma prestationsnivå. För att uppnå detta angavs vissa riktpunkter för 
betygsspridningen. Riktpunkt för betygssättningen i en viss kurs borde vara att betygen 
skulle ha en viss procentuell fördelning då samtliga elever i landet i en viss årskurs av 
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den aktuella kursen ingick. Fördelningen skulle vara densamma för varje enskild 
kurs/ämne och för varje enskild termin/årskurs. 
 
Linde (2003) skriver att det betygssystem som infördes innebar att de elever som läste 
samma kurs skulle rangordnas inom fem kluster. De sju procent bästa eleverna skulle ha 
betyget fem, den nästföljande gruppen betyget fyra och den största gruppen skulle ges 
normalbetyget tre. De som låg därunder skulle ges betygen två och ett. Systemet byggde 
på den matematiska teorin om normalfördelning. Denna teori utformades för fördelning 
av mätvärden som bestäms av slumpen.  
 

Före slutjusteringen av betygen för en viss klass bör läraren kontrollera sin betygsfördelning och 
därvid mot bakgrund av tillgängligt jämförelsematerial, bl.a. i klasskonferensen, söka ta ställning 
till klassens genomsnittsstandard och betygsspridning i fråga om de betygsatta prestationerna, 
jämfört med ett representativt elevmaterial som läser ämnet i fråga. (Skolöverstyrelsen, 1983, 
s.62). 

 
I 1976 års gymnasieutredning, vars slutbetänkande publicerades 1981, riktades en skarp 
kritik mot tillämpning av detta betygssystem i gymnasieskolan (Linde, 2003). Kritiken 
bestod i att betygssystemet inte uppfyllde de grundläggande kraven på mätning:  
 

Mätning är en tillordning av en verklighetsmängd till en symbolisk mängd (oftast en talmängd) på 
ett sätt som är strukturlikt och entydigt. Frånvaron av strukturlikhet påpekades bl.a. så att 
betygsskalan bestod av en rangskala som vid fortsatta beräkningar av bl.a. betygsmedelvärden 
behandlades som en intervall- eller kvotskala. Likaså påpekades att kunskapsfördelningen 
knappast stämmer med slumpfördelningar, särskilt inte i mindre ämnen som läses av särskilt 
intresserade, liksom att mätbara kunskapsskillnader i vissa mindre kurser kan vara marginella men 
att betygsskillnaderna ändå blir lika stora som i ämnen där det finns betydande skillnader i 
elevernas prestationer. (Linde, 2003, s.84). 

 
I utredningen påpekas också att eftersom kurserna på gymnasiet är olika krävande på 
olika linjer så kunde elever som läst mer omfattande kurser på sina linjer och med goda 
studieprestationer få sämre betyg än elever som läst mindre kurser i samma ämne på 
andra linjer. En större prestation kunde då ge ett lägre betyg och hänsyn till detta tas inte 
vid bland annat beräkningar av betygsmedelvärden, vilka inte längre motsvarar 
omfattning och kvalitet i förvärvade kunskaper. Betygssystemet bidrog enligt Linde till 
taktiska val och ledde bland annat till en flykt från naturvetenskapliga studier. 
 
Inom gymnasieutredningen fanns inte någon försvarare av det relativa betygssystemet. 
Enigheten om att detta system inte passade gymnasieskolans förhållanden och 
linjedifferentiering var stor. Oenighet rådde däremot i fråga om ett nytt målrelaterat 
betygssystem skulle ha graderingar utöver godkändgränsen. Utredningen 1976 valde att i 
slutbetänkandet lämna den frågan öppen för vidare politisk beredning.  
 
I arbetet med att utarbeta 1994 års läroplaner har läroplanskommittén följande direktiv:  

 
Kursplaner resp. riktlinjer för sådana skall utformas så att det blir möjligt att införa målrelaterad 
betygssättning i en skala som omfattar mer än fem steg. (SOU 1992: 94, s. 121).  
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Uppdraget att utforma det nya betygssystemet fick Betygsberedningen 1990. Arbetet 
avslutades 1993. Enligt Allard, Måhl och Sundblad (1994) kunde fler betygssteg än fem 
inte införas på grund av utformningen kursplanerna. Betygsberedningen samt delar av 
Läroplanskommittén reserverade sig mot kommitténs förslag till kursplaner med motivet 
att dessa inte gav underlag för betyg i flera steg.  
 
Trots detta fastslogs de nyreviderade kursplanerna och beslut fattades i december 1993 
om fyra betygssteg i gymnasieskolan: Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd och Mycket 
väl godkänd (Skolverket, 2005).  
 
Läroplanskommittén föreslog i samråd med Betygsberedningen att det till kursplanerna 
skulle bifogas en särskild bilaga innehållande betygskriterier (SOU 1992: 94). Vidare 
skriver dom att kommentarer och referensmaterial kan utvecklas som stöd till 
betygssättning. För att möjliggöra en likvärdig betygssättning kan nationella prov som 
stöd och underlag för betygssättningen utformas. 
 
Enligt Skolverket (2005) finns idag nationella prov i kärnämnena engelska, matematik, 
svenska samt svenska som andraspråk.  

Betygskriterier för Kemi A 
 
Nedanstående material är hämtat direkt ur kursplanen för kemi A. (Skolverket, 2005) 
 
Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven använder införda begrepp, modeller och formler för att beskriva företeelser och 
kemiska förlopp. Eleven utför laborationer och undersökande uppgifter enligt 
instruktioner och använder för situationen lämplig laboratorieutrustning samt tillämpar 
gällande säkerhetsföreskrifter. Eleven redovisar sina arbeten och medverkar i att tolka 
resultat och formulera slutsatser. 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven kombinerar och tillämpar sina kunskaper i kemi för att belysa samband från olika 
verksamhetsområden i samhället. Eleven medverkar vid val av metod och utformning av 
laborativa undersökningar. Eleven bearbetar och utvärderar erhållna resultat utifrån 
teorier och ställda hypoteser och hanterar enkla beräkningar med säkerhet.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd  

Eleven integrerar sina kunskaper i kemi från olika delområden för att förklara fenomen i 
omvärlden. Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför 
undersökande uppgifter såväl teoretiskt som laborativt, tolkar resultat och värderar 
slutsatser samt bidrar med egna reflexioner. Eleven analyserar och diskuterar 
problemställningar med stöd av kunskaper från olika delar av kemin. 
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Läraren 
 
I detta kapitel beskriver vi hur lärarnas arbetssituation förändrades i och med den nya 
läroplanen. Vi behandlar begreppen reflektion, tolkning samt tyst kunskap och 
avslutningsvis skildrar vi dialogens betydelse. 
 

Definition av några begrepp 

Kompetens 
 
Enligt Alexandersson (1994a) används kompetensbegreppet i en rad olika sammanhang 
med skiftande betydelse. Ett vedertaget sätt är att se kompetens som en förmåga, som 
enskilda personer besitter. Kompetens kan då bestå av: 
 

• Kunskaper – som att veta vad som skall förmedlas men också hur och varför man 
gör sitt arbete. 

• Färdigheter – att ha en rutin och en vana i sitt handlande. 
• Attityder – Att vilja handla och ta ansvar. 
 

En ytterligare aspekt av kompetens har att göra med möjligheten att få använda de 
kunskaper och färdigheter man förvärvat. 

Professionalism 
 
Enligt Lind (2000) kan professionalism ses som en individs eller yrkesgrupps interna 
kvalitet, vilken kompetens som krävs för att utöva ett yrke på ett framgångsrikt sätt.  
Vidare hänvisar Lind till Lindensjö och Lundgren som ser professionalisering som en 
process som handlar om kunskaps- och metodutveckling hos lärare. Dalin och Rolff 
likställer professionalisering med kompetensutveckling. 
 

Nya arbetsuppgifter för lärarna 
 
Enligt Linde (2003) ändrades lärares arbetsuppgifter i hög grad i och med de nya 
läroplanerna. Från att ha tolkat mål och huvudmoment i de tidigare läroplanerna mötte 
lärarna nu krav på att själva ta ansvar för val av innehåll och arbetsformer inom ramen för 
de mål som ställts upp i läroplaner och kursplaner. De lärare som var verksamma när de 
nya läroplanerna infördes 1994 hade enligt Linde genom sin utbildning inte särskilt 
mycket kunskap i läroplansteori.  
 
Även Mattson och Nyman (1994) anser att det ställs nya krav på lärare i och med 
reformeringen av skolväsendet. Det handlar enligt dem om en ökad förmåga hos läraren 
att, utifrån sina ämneskunskaper och sin kunskap om de nationella måldokumentens 
innehåll och innebörd, tillsammans med sina elever bestämma sig för hur undervisningen 
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skall läggas upp, hur den skall genomföras och utvärderas. Lärares kompetens att 
definiera sitt uppdrag – att tillsammans med eleverna utforma verksamheten så att de 
egna insatserna bidrar till en god utbildning – blir allt viktigare. Konkret innebär detta 
behov av ett mer omfattande och systematiskt lokalt läroplansarbete, som inte endast 
innebär att målen i en kursplan preciseras, utan också att det egna ämnet sätts in i ett 
vidare läroplanssammanhang.  
 
Vidare skriver Mattson och Nyman (1994) att skolan i högre grad än tidigare kommer att 
likna alla de företag i landet vars verksamhet är uppdragsbaserad. Att arbeta på uppdrag 
skiljer sig mycket från det arbete där uppgifterna från början och av andra är preciserade 
och definierade. De flesta uppdrag präglas av att riktlinjer finns, liksom förväntningar om 
mål och resultat. Inom dessa ramar finns stor frihet att utforma verksamheten. Detta 
ställer andra krav på de medverkandes kompetens och uppfattning om sitt arbete och på 
ledningen av verksamheten. 
 

Frirummet  

Definition 
 
Enligt Berg och Wallin (1983) är det på grund av att skolans uppgifter och mål är oklara 
som det finns ganska goda möjligheter för lärare och övrig skolpersonal att påverka och 
självständigt utforma sin arbetssituation. Det handlingsutrymme som de har möjlighet att 
använda sig av kallar han frirummet. Frirummet skulle kunna illustreras av figuren 
nedan: 

 
 

Figur1 Frirummet 
 
Den streckade linjen markerar de yttre handlingsgränserna, det vill säga vad 
styrdokumenten tillåter. Den heldragna linjen markerar den faktiska skolverksamheten 
(de inre gränserna). Utrymmet emellan dessa linjer benämner Berg som frirummet. För 
att det ska kunna ske en utveckling av skolverksamheten menar Berg att skolans personal, 
elever och föräldrar måste upptäcka och erövra det outnyttjade frirummet. För att kunna 
göra detta krävs det att skolans personal har följande: 
 

- Läroplansanalytiska kunskaper. 
- Kunskap om skolan som organisation. 
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- Kunskap om pedagogiskt utvecklingsarbete. 
 
En uppfattning om de yttre gränserna kräver läroplansanalytiska kunskaper. Enligt Berg 
(1986) kan detta område delas upp i en allmän och en mer specifik del. Under den 
allmänna delen ingår att ha kunskap om vad en läroplan är och kring vilka principer de 
svenska läroplanerna är uppbyggda. Det är viktigt att känna till kopplingen mellan 
samhällets utformning och läroplanens innehåll, samt att känna till hur dessa kan fungera 
som styr- och kontrollinstrument. Till de specifika kunskaperna hör förmågan att som 
lärare kunna använda läroplanerna som styrdokument i det egna vardagliga arbetet. 
 
Kunskap om skolan som organisation krävs för att få en uppfattning om de inre 
gränserna. Enligt Berg (1986) formas en skolas organisation av den styrning som utövas 
av staten och av den styrning som kommer underifrån (den enskilda skolan kultur). Den 
senare styrningen bestäms av informella regler, vanor, normer, maktsystem, och 
värderingar som finns på de olika skolorna. Berg menar att kunskap om skolan som 
organisation är viktig för att få en förståelse för kopplingen mellan de yttre och inre 
gränserna och därmed också få en kunskap om frirummets storlek.  

Att erövra frirummet 
 
Enligt Utbildningsdepartementet (2001) så var intentionen med decentraliseringen och 
målstyrningen inom skolan att lärare skulle få ett större tolknings- och handlingsutrymme 
för att utveckla den egna verksamheten. Detta skulle ske genom att ge lärarna mer att 
säga till om inom sina ämnen angående innehåll, arbetssätt och metoder. För att kunna 
göra detta gäller det att erövra frirummet. Det var meningen att lärarna, genom att läsa 
och tolka styrdokumenten, samt att till detta lägga in egen erfarenhet skulle utforma sin 
egen undervisning.  
 
Enligt Danell (2003) kom de centralt formulerad målen att uppfattas som oklara vilket 
fick till följd att läromedlens utformning till stor del fick ersätta det tolkningsarbete som 
det var tänkt att lärarna skulle göra. Danell menar att omständigheterna i den vardagliga 
verksamheten är styrande för lärarens intentioner.  
 

…lärarna är i huvudsak handlings inriktade i sitt sätt att tänka och det som förefaller möjligt att 
realisera utifrån rådande omständigheter blir tänkbart. (Danell, 2003, s. 96) 

 
Enligt Utbildningsdepartementet (2001) innebär fokusering på handling att 
uppmärksamheten främst riktas mot handlingen i sig och att de pedagogiska handlingarna 
inte alltid relateras till syfte och målsättning. Som tidigare nämnts är det denna koppling 
mellan handling och dess förankring i styrdokumenten som är en nödvändighet för att 
kunna erövra frirummet.  
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Reflektion 

Definition 
 
Enligt Alexandersson (1999) härstammar ordet reflektion från det latinska verbet 
”reflectere”. Det betyder böja eller vända (”flectere”) bakåt, tillbaka eller åter (”re”). 
Inom filosofin och psykologin är reflektion ofta synonymt med att medvetandet vänder 
tillbaka mot sig själv. Alexandersson hänvisar till Roberts som gjort en ingående analys 
av reflektionsbegreppet. Han konstaterar att reflektion inte är detsamma som det som i 
vardagligt tal omnämns som att ”tänka intensivt på någonting”. I filosofisk bemärkelse 
betraktas reflektion som ett ”medvetandeproblem” och handlar då inte enbart om vad 
medvetandet är riktat mot, utan främst om hur man reflekterar kring det egna 
medvetandet. För att nå kunskap i djupare bemärkelse, måste människan först upptäcka 
sina egna tolkningsramar och komma till insikt om varför hon tänker som hon tänker.  

Deweys tankar om reflektion 
 
Alexandersson (1994b) skriver om begrepp och beskrivningar kring reflektion som tar sin 
utgångspunkt i John Deweys pedagogiska och filosofiska tänkande. Dewey såg 
reflektionen som en hos människan ständigt återkommande aktiv kunskapsprocess, vilken 
kännetecknas av utforskning och upptäckande. Reflektionen kommer ur en direkt erfaren 
situation. Behovet av att hantera komplexa och svårbegripliga situationer är enligt Dewey 
den drivande kraften i reflektionsprocessen. Reflektionen kännetecknas av en inre 
dynamik, av kreativitet, av kritiskt ifrågasättande, av nyskapande och av att tidigare 
föreställningar omtolkas. 

Fyra reflektionsnivåer 
 
Alexandersson (1994b) hänvisar till tidigare forskning kring reflektion gjord av bland 
annat Van Manen och Griffith & Tann. Följande beskrivning tar upp fyra nivåer: 
 
Den första reflektionsnivån: Detta är en grundläggande reflektionsnivå som omfattar så 

kallat vardagstänkande. Här sker reflektionen omedelbart 
och uppmärksammas sällan av individen. Handlandet sker 
rutinmässigt. 

 
Den andra reflektionsnivån: Här fokuserar t.ex. läraren på olika praktiska tekniker och 

metoder för att försöka uppnå vissa bestämda mål. Värdet 
av dessa mål tas för givna – vad som uppmärksammas i 
reflektionen är begränsat till frågor, som har att göra med 
att utveckla av andra bestämda kunskaper och färdigheter. 

 
Den tredje reflektionsnivån: Reflektionen är mer komplex och uppmärksammar 

relationen mellan underliggande teorier och den praktiska 
verkligheten i sig. Här sker reflektionen mer systematiskt 
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och sammanhängande kring såväl egna som andras 
erfarenheter. Syftet är att utveckla en mera teoretisk 
förståelse för och kritisk insikt om de dagliga handlingarna. 
På denna nivå kan ofta existerande teorier belysa olika 
skeenden i den egna praktiken. Det kan t.ex. innebära att 
man reflekterar över den ”dolda läroplanen” och 
tillsammans diskuterar på vilket sätt den påverkar den egna 
undervisningen. 

 
Den fjärde reflektionsnivån: Att reflektera över det egna medvetandet. Det innebär att 

både uppmärksamma vad man reflekterar över i det egna 
arbetet och hur man reflekterar över sitt arbete. Syftet blir 
att komma fram till ett mera självreflekterande angreppssätt 
för att förstå hur kunskap fungerar i praktiken och hur den 
kan tillämpas till en aktiv förståelse av de egna 
handlingarna. 

 
Enligt Alexandersson gjorde Dewey tidigt en åtskillnad mellan ”rutinmässigt tänkande”  
och ”reflekterande tänkande”. En individ som tänker rutinmässigt styrs av  
tradition, auktoriteter och av officiella definitioner inom en social ram. Det är främst på 
den första reflektionsnivån som risken är störst för att de egna handlingarna och den egna 
praktiken inte granskas eller ifrågasätts.  
 
Zeichner (1996) menar att nästan alla som utvecklat eller använt detta kategorisystem för 
att identifiera olika nivåer av reflektion har poängterat svårigheten med att hjälpa lärare 
att uppnå ”högre” reflektionsnivåer. Zeichner hänvisar till en studie som fann att norska 
lärare visserligen var vana att tala om sitt arbete och själva besluta om vad, när och hur de 
skulle undervisa, men enbart på handlingsnivå. Reflektion på högre nivåer var sällsynt.  

Mot en fördjupad reflektion 
 
Enligt Alexandersson (1999) kan reflektion förstås som en intellektuell aktivitet i form av 
tänkande och funderande kring något utanför oss själva som person, till exempel mot 
yrket i sig. Tanken uppehåller sig en längre tid vid något för att vi ska få en bättre och 
djupare förståelse. Det innebär det att fråga sig:  
 

Vad är det som sker i det som synes ske? Inte bara det direkt iakttagbara utan också det som finns 
under ytan, det bakomliggande, det man inte direkt associerar till. (Alexandersson, 1999, s.27).  

 
Reflektion är i grunden både intellektuell och handlings- och situationsorienterad 
(Utbildningsdepartementet, 2001). Genom reflektion över egna erfarenheter upptäcks ny 
kunskap som leder till att det egna handlandet kan omprövas. Via reflektion och dialog är 
det möjligt att skapa distans till den egna praktiken. För att vara mer än bara småprat 
måste dialogen dock struktureras och fördjupas. Diskussioner baserade på 
utvärderingsresultat kan vara exempel på ordningar som kan leda till en fördjupad 
reflektion. 
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Alexandersson (1996) skriver att sättet vi reflekterar på också har att göra med våra 
erfarenheter av att reflektera. Precis som alla färdigheter tar tid och fordrar träning, 
behöver vi avsätta såväl tid som koncentration för att den reflekterande förmågan skall 
fördjupas.  

Reflektion i skolan 
 
Enligt Alexandersson (1999) är reflektion idag en strategi för kunskapsutveckling och 
verksamhetsutveckling i skolan. Lärare förväntas att spela en aktivare roll när det gäller 
att formulera syften och mål för det egna arbetet. Det antas att en systematisk reflektion 
ökar lärarens självständighet i förhållande till yttre intressen samtidigt som den utvecklar 
deras professionalitet. Genom ökad självkontroll och självkritisk insikt samt genom ökad 
förmåga att handla självständigt på ett meningsfullt sätt förväntas lärarens 
professionalism att utvecklas. 
 
Enligt Utbildningsdepartementet (2001) kräver ett reflekterande arbetssätt en kollektiv 
aktivitet. Att reflektera kollegialt betyder att man måste släppa in sina kollegor i 
undervisningen. Därigenom kan privata antaganden i läraryrket utmanas. Detta är en 
form av distansering som skapar möjlighet för ett professionellt reflekterande.  
 

Tolkning 

Definition 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2005) är det att utläsa och i ord uttrycka (egentlig) 
innebörd av något som är uttryckt i dunkla eller mångtydiga ord eller på annat 
svårbegripligt sätt. 
 
Det grekiska ordet för ”att tolka”, hermeneuein, kan enligt Ödman (2005) ha innebörden 
”att översätta”. 
 
Enligt Ödman är tolka att tyda tecken. Han ger ett exempel på en figur som kan uppfattas 
på två sätt; som kanin och anka. Någon frågar honom vad den föreställer. Han svarar:  
 

Det är en kanin. Han uppfattar bara kaninen, inte ankan, och är helt säker på sin förståelse av 
bilden. Han uppfattar inte tolkningen som en tolkning, om han hade gjort det hade han kanske 
svarat: Nu ser jag bilden som en kanin. (Ödman, 2005, s.44) 

 
Verkligheten vimlar av företeelser som är mångtydiga, som fodrar att man inför sig själv 
eller andra tolkar på ett mer medvetet sätt. De fordrar att vi medvetet väljer aspekt på 
dem, att vi tolkar dem som något, vilket i sin tur förutsätter att de också skulle kunna ses 
som något annat. 
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Tolkningsakten 
 
Ödman (2005) hänvisar till Jean-Paul Sartres tankegång som bygger på ett 
grundantagande om den mänskliga existensen:  
 

Det sätt på vilket vi formar våra liv är både ett uttryck för att vi är betingade och för att vi kan 
överskrida våra betingelser. Vi är bundna vid det faktiska, det givna – vår förhistoria, våra 
levnadsomständigheter – samtidigt som vi frigör oss från dessa betingelser genom att i handling 
föregripa vår framtid. (Ödman, 2005, s.45) 

 
Vidare refererar han till Gert Nilsson som har formulerat tolkningsakten enligt följande: 
 

Betydelser finns inte (fixa och färdiga); de uppstår, lever och dör bort i interaktion. Tolkningar och 
betydelseangivelser är därför alltid en process mellan den tolkande och det tolkade; att uttyda den 
sociala verkligheten är även en subjektiv och skapande akt. (Ödman, 2005, s.46) 

 
Enligt Ödman utgör tolkningsakten en odelbar process; att frilägga mening och att 
tilldela mening. Dessa två aspekter är oskiljaktiga, den ena förutsätter den andra. 
Tolkningsakten har alltså två inriktningar: 
 

• Från nuet mot det förgångna: Uppfinnandet eller skapandet av det realiserade (det 
gamla) med syftet att förstå (här dominerar den friläggande aspekten). 

• Från nuet mot framtiden: Uppfinnandet eller skapandet av det möjliga (det nya) 
med syftet att förtrycka eller frigöra (här dominerar den tilldelande aspekten). 

 
När vi försöker förstå till exempel en revolution, måste vi dels beakta dess 
ursprungsvillkor; förhistorian, den maktfördelning som rådde, på vilket sätt människor 
exploaterades och så vidare. Men det är samtidigt nödvändigt att undersöka på vilket sätt 
de revolutionära handlingarna gav uttryck för möjligheter man strävade efter att 
förverkliga.  

Att översätta 
 
Enligt Ödman (2005) bygger översättning på tolkning och är tolkning. För att man skall 
kunna översätta ett enstaka ord är det viktigt att man förstår hela meningen, och för att 
kunna översätta hela meningen måste man i sin tur förstå den helhet inom vilken den 
befinner sig. Ödman menar att språköversättning kan ses som modell för tolkning 
överhuvudtaget.  
 
Den som har till uppgift att förmedla innebörden av en text på det egna språket gör också 
ett översättningsarbete, som ofta är lika komplicerat som språköversättarens. Detta gäller 
till exempel tolkning av lagtexter (eller kursplaner, egen kommentar).  
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Tyst kunskap 
 
Enligt SOU 1992: 94 innebär en professionell lärarverksamhet ställningstaganden till 
såväl kunskap, lärande och undervisning som till hur dessa omsätts i lärarverksamheten. 
En sådan verksamhet kan inte styras genom föreskrifter om dess utformning. Istället är 
det samspelet mellan lärarnas teoretiska föreställningar och verksamhetens praktiska 
utformning som bör göras till grund för en alltmer reflekterad praktik. 
 
Linde (2003) skriver följande:  
 

För att planera elevers lärande får vi anta att det är nödvändigt att ta ställning till vad som är värt 
att lära och därmed till något slags giltighetsskäl och relevansskäl för valet av stoff. Vi får också 
anta att läraren behöver ta ställning till vad eleverna i sina arbeten presenterar som frukter av 
lärande. (Linde, 2003, s.31) 

 
Läraren gör alltså ställningstaganden om kunskapens ursprung och grund och vi vet 
mycket lite om vilka kriterier lärare har för sådana ställningstaganden, alltså vilka 
utsagda eller outsagda epistemologiska ståndpunkter de utgår från i sitt arbete.  
 

I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanerna hävdas att: Målen blir ”färdiga” först när den 
processen är genomförd, när lärare och elever har tagit ställning till vilket stoff och vilka metoder 
som främjar lärandet. (Linde, 2003, s.31)  

 
Enligt Utbildningsdepartementet (2001) finns ett sätt att betrakta relationen mellan teori 
och praktik som kallas kunskap i handling. Detta uppstår i syntesen mellan teori och 
praktik. ”Kunskap i handling” ligger nära det man kallar för tyst kunskap eller tyst 
erfarenhet. Det som skiljer den erfarne läraren från den oerfarne är inte alltid att den 
erfarne lättare kan finna teorier eller begrepp som kan förklara sin praktik. Ofta är det 
tvärtom; den oerfarne läraren kommer relativt nyligt från den mer teoretiska 
lärarutbildningen och har den inlästa litteraturen fräscht i minnet. Den mer erfarne läraren 
har däremot ofta ”transformerat” dessa teorier till egna teorier. De är ”filtrerade” genom 
mångårig erfarenhet och de är justerade på en praktisk nivå så att de anpassas dels till 
lärarens egen person och dels det sammanhang i vilket läraren är yrkesverksam. Detta 
sammanhang kan vara exempelvis socialt, kulturellt eller ekonomiskt betingat. 
”Transformationen” är inte alltid helt medveten; den är ibland av ”tyst” karaktär och 
kallas som sagt därför för tyst kunskap. 
 
Enligt Allard, Måhl och Sundblad (1994) är fördelen med att formulera lokala 
styrdokument att då framträder denna tysta kunskap. De menar att om den tysta 
kunskapen inte formuleras så riskerar den att ställas åt sidan. Om så sker kan det innebära 
att kursplanernas formuleringar och betygskriterier anammas som i en slags ytinlärning 
utan någon förståelse.  
 
Tydliga mål och en tydlig värdegrund, liksom goda ämneskunskaper och goda 
pedagogiska kunskaper hos lärare begränsar tolkningsutrymmet för vad som skall 
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förmedlas i undervisningen. Därmed blir utrymmet för variationer i värderingen av 
resultat mindre. 
 

Dialogens betydelse 
 
Enligt Linde (2003) utvärderade Skolverket betygssättningen i Stockholms skolor år 2002 
och konstaterade att det fanns stora skillnader mellan hur skolorna hanterade uppgiften 
liksom att dessa skillnader hade samband med hur lärarna diskuterade betygssättningen 
sinsemellan. I skolor med dialog mellan lärarna om tolkning av kriterierna förekom det 
mindre klagomål på rättvisan i betygssättningen. 
 
Systematiska och undersökande samtal lärare emellan tycks enligt Linde (2003) vara ett 
sätt för tolkning av betygskriterier och rättvisa i bedömningen.  
 
Enligt Skolverket (2004) slås det fast i Mål och riktlinjer att läraren skall samverka med 
andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen. Vidare skriver de att det är viktigt att 
det förs diskussioner om de lokala tolkningarna av kursplaner och betygskriterier mellan 
lärare i olika program, årskurser och skolor. Detta både för att inspirera och lära av 
varandra samt för att skapa likvärdiga förutsättningar för undervisningen och 
bedömningen av elever i skolan och i olika skolor. Rektorn ansvarar för att sådana 
diskussioner kommer till stånd. 
 
 

Tidigare forskning 
 
Här redogör vi för tidigare forskning kring lärares tänkande. 
 

Teacher Thinking 

Historik 
 
Enligt Alexandersson (1994b) har forskningsintresset kring lärares arbete under de 
senaste decennierna förskjutits från lärares egenskaper och beteenden till forskning om 
lärares tankeprocesser. Ett gemensamt drag i den tidigare forskningen om lärare var 
inriktningen mot att på ett systematiskt sätt observera olika aspekter av undervisningen 
och framför allt lärares beteende. Forskaren var närvarande i klassrummet som observatör 
och beräknade händelser samt beteendemönster utifrån ett observationsschema.  
 
Fokus i klassrumsforskning kom under mitten av 1970-talet att förskjutas mot studier om 
lärarnas perspektiv på undervisningen. En central utgångspunkt var att lärares och elevers 
handlande i undervisningen bestäms av hur de tänker om undervisning. Eftersom 
tänkandet inte kan observeras måste lärare och elever förmedla hur de tänker. Denna 
forskningsinriktning kom att kallas för Teacher Thinking. 
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Forskning om lärares tänkande 
 
Enligt Alexandersson (1994b) låg fokus till en början på hur läraren organiserar och 
strukturerar den egna undervisningen. Då bestämde ofta forskaren vad som skulle 
diskuteras. Successivt utvecklades sedermera ett intresse för att upptäcka och beskriva 
synvinklar av lärares tänkande utifrån lärares egna perspektiv. Detta innebar att forskaren 
intog en mera öppen attityd gentemot den lärare som skulle intervjuas.  
 
Vidare berättar Alexandersson om forskningsgenren ”Teacher Thinking” som initialt 
uppmärksammade frågor om lärareffektivitet och läroplansteori. Det fanns en tydlig 
koppling mellan forskningsinriktningen och det faktum att man från myndighets- och 
forskningshåll upplevde svårigheter med att implementera nya läroplaner. Tidigare hade 
varken myndigheter eller forskning tillräckligt uppmärksammat hur lärare tänker kring 
den egna undervisningen och hur de tolkar läroplansintentioner. 
 
Enligt Danell (2003) är det viktigt att ställa lärarens agerande i fokus för att förstå hur 
samhällets intensioner omsätts i skolans praxis. Att det även har varit och är svårt för 
lärare att uppfatta grundläggande intentioner i skolpolitiska reformer och möjligen ännu 
svårare att följa dessa anser han indikera ytterligare att läraren har stor betydelse för att 
förstå varför skolan blir som den blir. Han menar också att lärare i vissa fall kan agera 
som reformförstörare när reformerna upplevs sakna förankring i skolans verklighet. Detta 
ser han som en bidragande orsak till att förändringar inom skolan tenderar att stanna på 
organisations nivå. Enligt Danell är lärarna i huvudsak handlingsinriktade i sitt sätt att 
tänka och det som förefaller möjligt att åstadkomma och realisera utifrån rådande 
omständigheter blir tänkbart. Med andra ord blir det lärarnas vardagliga verksamhet som 
kommer att bestämma och avgöra vilka intentioner som läraren tar fasta på. 
 
Enligt Alexandersson (1994b) kom under senare delen av 1980-talet och i början av 
1990-talet forskning och diskussioner om lärares reflektion att bli mycket omfattande 
inom Teacher Thinking forskningen. Den professionelle lärarens förståelse av 
undervisningen sker genom ett kontinuerligt reflekterande över egna erfarenheter. Det 
som lärare reflekterar över och formulerar i ord hör samman med de handlingar de avser 
att genomföra 
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Lorties studie 
 
1975 gjorde amerikanen Dan C. Lortie en studie som innebar nya viktiga kunskaper om 
läraryrket. Det är en omfattande studie över hur lärare rekryteras och socialiseras in i en 
bestämd anda och roll (Alexandersson, 1994b). 
 
Enligt Lind (2000) framhöll Lortie att lärares konservatism, individualism och 
nuorientering var signifikanta komponenter för lärarkårens etos (anda). Lortie jämförde 
lärarna med andra yrkeskategorier, främst läkare och advokater. Förklaringen till 
kårandan fann han främst i rekryteringen och socialisationen av lärare. 
 
Enligt Alexandersson (1994b) kombinerar Lortie i studien två perspektiv på läraryrket. 
Det första perspektivet utgörs av en sociologisk analys av läraryrket. Här behandlas 
områden som rekrytering, utbildning och yrkesanpassning samt olika former för hur 
lärare belönas i yrket och lärarnas karriärmönster. I det andra perspektivet fokuseras 
lärarnas arbetsuppgifter och deras egna upplevelser av yrket. Här diskuterar Lortie 
begrepp som ethos, det vill säga hur lärarna själva värderar sitt arbete. Eftersom lärarna 
upplever osäkerhet beträffande såväl egna som elevernas arbetsresultat leder det till att 
lärarna söker stöd i traditionen snarare än att den omprövas. Vidare konstaterar han att 
lärarna inte går utanför det egna klassrummet för att skaffa sig kunskaper och färdigheter 
om hur arbetet i skolan kan genomföras. Istället för att till exempel utveckla nya 
arbetsmetoder används beprövade erfarenheter. Om nya metoder prövas, anpassas dessa 
till den egna personliga inriktningen och till den aktuella situationen. Enligt Lortie 
medför lärarnas uppfattning om sina arbetsuppgifter ett konservativt tänkande; att arbeta 
på samma sätt som de alltid har gjort. Läraren utvecklar inga nya egenskaper som gör att 
de korrigerar eller gör sig fria från tidigare intryck, idéer och synsätt. Inriktningen mot 
nuet kan enligt Lortie förklaras av lärarnas upplevelse av osäkerhet i yrket. En 
undervisning, som splittras i små enheter och där det är lättare att följa upp kortsiktiga 
mål, leder till att lärarna agerar kortsiktigt och ”lever i nuet”. 
 
Lind (2000) skriver att Lortie såg lärares konservatism som ett stort hinder för deras 
professionalisering. För att stärka sin status och bibehålla sin självständighet ställs lärare 
inför ett val, valet mellan att ge avkall på sin individualism till förmån för en mer 
kollegial ordning eller att underställas en starkare administrativ auktoritet. I vilket fall 
anser Lortie att lärare behöver ett större mått av kollegialt agerande för att i detta val fatta 
livskraftiga beslut. Nuorienteringen underbyggs av lärarnas uppfattningar om 
undervisning som mycket av ett tillfälligheternas spel. Nuorienteringen i kombination 
med individualismen gör att inte alla lärare, eller ens de flesta av dem, har ett 
vetenskapligt förhållningssätt till sitt arbete.  
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Syfte 
 
Att beskriva vilka faktorer som påverkar läraren inför utformningen av sin undervisning. 
 
 

Avgränsning 
 
Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till kursen kemi A samt till avsnitten stökiometri 
(formelskrivningar och beräkningar) och syror och baser. 
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Metod 
 
 

Intervju som metod 
 
Inriktningen mot att beskriva lärares tänkande och reflektion utifrån lärares eget 
perspektiv har lett fram till en stor variation ifråga om kvalitativa metoder 
(Alexandersson, 1994b). Intervjuundersökningar i olika former, lärares 
dagboksanteckningar, fältstudier, fallstudier och deltagande observation förefaller vara 
mest frekventa. 
 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden i form av intervjuer, då vi anser att 
det är den undersökningsform som bäst passar till vårt syfte. Enligt Trost (1997) är syftet 
med den kvalitativa intervjun att skapa större förståelse inom det undersökta området, för 
människors livssituation och deras tankesätt. Med intervjuerna vill vi få en djupare 
förståelse för hur lärarna tolkar och använder sig av styrdokumenten i sin undervisning 
samt vilka andra faktorer som påverkar utformningen av densamma.  
 
Enligt Kvale (1997) är en intervju ett samtal som har en struktur och ett syfte. Enskilda 
intervjuer, som vi har valt att genomföra, söker efter faktisk information eller åsikter och 
attityder. Vidare anser han att en av fördelarna med att använda intervjun som 
undersökningsmetod är att man får tillträde till intervjupersonens egna tankar och 
erfarenheter.  
 

Den kvalitativa intervjun är en unik känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 
innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. (Kvale, 1997, s. 70) 

 
 

Undersökningspersoner 
 
Undersökningen genomfördes vårterminen 2005 på tre olika skolor i Norrbotten. Vi har 
intervjuat fem olika lärare som samtliga undervisar i kemi på gymnasiet. Två lärare var 
män och tre var kvinnor. De har arbetat som lärare mellan 20 och 39 år vardera.  
 
Vi har använt oss av ett teoretiskt urval, där de utvalda lärarna ses som informanter. De 
får med sin långa yrkeserfarenhet verka som nyckelpersoner i vår undersökning. 
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Genomförande 
 
 

Genomförande av enskilda intervjuer 
 
Enligt Svenning (1997) kan man särskilja intervjumetoder på sättet man ställer frågor och 
antecknar svaren på. Frågor och svar kan vara mer eller mindre systematiska till sin 
karaktär. Att ställa frågorna på ett systematiskt sätt innebär att man använder sig av ett 
frågeformulär där frågorna är strikt formulerade (Bilaga 1). För registrering av svaren 
valde vi att använda oss av en bandspelare som spelade in hela intervjun ordagrant. 
Denna typ av intervju kallas enligt Svenning för ostrukturerad intervju eller intervju med 
öppna frågor.   
 
Några av intervjufrågorna hade vi skickat via mail till intervjupersonerna innan 
intervjutillfället. Detta för att vi ansåg att de aktuella frågorna eventuellt krävde 
förberedelse för att kunna besvaras så sanningsenligt som möjligt. De frågor som vi hade 
skickat på förhand finns specificerade i Bilaga 2. Vidare valde vi att båda närvara vid 
samtliga intervjuer, men endast en av oss ställde frågorna. För att förutsättningarna skulle 
bli så likvärdiga som möjligt var det samma person som genomförde samtliga intervjuer. 
Den andra satt med som åhörare.  
 
När intervjuerna var genomförda skrev vi ut den bandade intervjun till en skriftlig text. 
Detta arbete gjordes av en och samma person för att öka tillförlitligheten vid den senare 
analysen. Intervjuerna återgavs ordagrant och i talspråk. Att använda talspråk är ett 
medvetet val för att exakt kunna citera intervjupersonerna. 
 

Bearbetning och analys  
 
Enligt Kvale (1997) är den vanligaste formen av dataanalys idag att koda eller 
kategorisera intervjuuttalanden. Forskaren läser igenom utskrifterna och kategoriserar 
relevanta avsnitt. Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier eller 
teman. Kategorierna kan ha utvecklats i förväg eller växa fram under analysens gång. I 
vårt fall växte de fram under analysen. Enligt Kylén (1994) för man samman svar som är 
likadana i var sin grupp. Varje grupp skall vara internt homogen och skilja sig från övriga 
grupper. När grupperingen är färdig ges kategorierna olika teman. Dessa skall 
tillsammans ge en sammanfattning av materialet. Våra intervjuer kom vid analysen att 
delas in i kategorierna: Styrdokumenten, reflektion, läroboksbundenhet, tradition, 
resurser samt egna intressen. 
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Resultat. Vad påverkar lärarna? 
 
Här presenterar vi resultaten av våra intervjuer. Det visade sig vara en rad olika faktorer 
som påverkar läraren vid utformningen av undervisningen. Dessa är: Styrdokumenten, 
lärares reflektion, läroboksbundenhet, traditioner, resurser samt egna intressen. 
 
 

Styrdokumenten 
 

Styrdokument, ett levande dokument? 
 
Vid intervjuerna framkom att det styrdokument som lärarna läser och använder sig av 
mest frekvent är kursplanen. Kursplanen används vid lektionsplanering samt vid 
provutformning. Läroplanen har flertalet av lärarna inte läst den senaste terminen. De är 
osäkra angående tidpunkten för när de senast läste den. Av de intervjuade var det endast 
en lärare som uppgav att det på skolan finns lokalt framtagna arbetsplaner. Läraren 
uppger förvisso att den knappt används. Angående lokala betygskriterier uppgav en lärare 
att skolan hade utarbetat sådana. Dessa har ej reviderats efter att kursen har ändrat 
utformning. Det framkommer att lärarna använder sig av de nationella betygskriterierna. 
En lärare anser angående tillämpning av styrdokumenten att kraven för godkänt blir lägre 
och lägre. 
 

Ja kursplanerna dom tittar man ju i varje vecka. Och de allmänna övergripande målen i läroplanen, 
ja inte den här terminen. När kan jag ha haft anledning att titta på dem då? Det är ju om man 
diskuterar. Ja, säg att jag läste dom för ett år sen då.            
 
Jag läste senast styrdokumenten i höstas tror jag, det kan ha varit direkt efter jul också. 
 
Nej men de är bra att ha, det är tryggt att ha dem i bakgrunden men ni ska veta att man kan inte 
hålla på att få se nu vad står det här och så vidare vad står det här, kan vi göra så här. Det gör man 
aldrig. Men vi som har jobbat länge vi vet att styrdokumenten finns och vi vet vad de innehåller. 
De är ju jättebra för nya lärare som kommer att ha sådana här styrdokument där man kan gå in. 
Men enklaste sättet är ju att prata med oss som har jobbat ett tag. 
 
Men det visar sig att det är sällan man går dit och slår upp (om lokal arbetsplan), få se vad skrev vi 
där. Vi har det här (pekar på huvudet) så att säga. Och det är mera så att man ska ha en sån där, 
varje skola ska ha en sån där och vi har det i en pärm och det är väl kanske mest till för dem som 
är utomstående som nya lärare som kommer och så vidare som kan se men det finns ju ingen 
anledning för oss, vi som arbetat ut den, vi har det ju liksom i oss.  

 
Ja alltså godkänd måste jag säga det är någonting som blir lägre och lägre det är tyvärr är det så att 
om man har så här från en kommun som Luleå där det kommer från kanske en sju åtta 
högstadieskolor så finns det ju elever som aldrig har läst kemi, vad jag menar med kemi. De 
kanske pratat, säg att de har kemi men de har aldrig gjort en labb, de har aldrig diskuterat de ha 
aldrig pratat om det jag menar med kemi. De har aldrig sett en kemiskformel, de har aldrig hört 
tals om begreppet mol eller något sånt där, plus att det finns då några skolor, elever som är lite 
intresserade och duktiga som räknar, kommer hit och har räknat mol har räknat lite stökiometri 
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formel skrivning, förstår det här, har gjort en hel del labbar, har gjort har till och med gjort labbar 
som vi kanske gör här va. Det blir ju på något sätt att godkänd nivån är tycker jag lite sjunkande. 
Då man känner att de kommer hit med så olika förutsättningar och anstränger sig och har 
utvecklats så mycket så man känner det är klart de måste bli godkända, f rån de förutsättningar de 
hade. Men för en del är det i stort sett, de startar vid noll och en del startar vid tjugo trettio eller 
vad vi ska säga. Vet du vad en syra är, vad en bas är och så vidare och vet vad ph är och så vidare, 
kanske inte har räknat på det men förstår begreppen och såna saker. Då känns det lite tungt att 
säga nej du blir inte godkänd. Men det är nog godkänd, sen tror jag inte att jag har de andra 
nivåerna tror jag nog att jag har samma som jag alltid har haft… 

 
Om lokala betygskriterier: 
 

Nej det har vi inte, utan det vi har är ju de som skolverket har gett. 
 
Då går man igenom dem och sen förklarar man ju hur man själv på något sätt tolkar dom, men 
något egentligen skrivet det kan jag säga har inte funnits tid till att göra för det tar tid. 
 
… något skrivna som man delar ut det använder då inte jag, jag vet inte om det är någon som har 
gjort något men det är inget som vi har något gemensamt.   

 
 

Svårtolkade styrdokument? 

Betygskriteriernas tydlighet 
 
Åsikterna bland de intervjuade lärarna går isär angående betygskriteriernas tydlighet. 
Vissa av lärarna tycker att de nationella betygskriterierna är bra och tydliga om dessa 
kombineras med den yrkeserfarenhet de skaffat sig genom åren. De tycker också att det 
nu är lättare att motivera betygssättingen inför en elev. De lärarna som är av motsatt åsikt 
beskriver betygskriterierna som luddigt formulerade. Båda grupperna skulle dock gärna 
se någon form av tydligare riktlinjer som garanterar en likvärdig betygssättning i hela 
landet. Flera lärare efterlyser nationella prov i kemi. Ytterligare en fördel med det nya 
betygssystemet enligt de intervjuade är att både elever och lärare upplever det som mer 
rättvist.  
 
Lärarna ger en samlad bild av vad som krävs för de olika betygsnivåerna. För godkänt 
krävs att eleverna känner till bas begreppen och kan tillämpa dessa i enkla situationer. 
Eleven ska vid laboration följa en instruktion och skriva en enkel rapport. För Väl 
godkänt krävs en djupare förståelse. Vid laboration krävs ett större mått på 
självständighet. För det högsta betyget krävs en åtstramning av VG kraven, eleven ska 
kunna lösa problem som kräver sammankoppling av kunskaper från olika delar av 
kursen.  
 
Om betygskriterierna: 
 

Jag är ju en av dom som skulle de att det gärna utarbetades någon form av tydligare styrdokument, 
någon form av exempelsamling eller något sånt där. 
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Men om man kombinerar dom då med det man gjort genom alla åren så tycker jag att dom är 
tydliga.  

 
När det gäller betygskriterierna så tycker jag att de är ganska luddigt formulerade så att det är ju 
därför det kan vara svårt just med betygssättningen. 

 
Men jag ser framemot nationella prov i kemi för att få lite mer hjälp, för att den nivå jag går efter 
det är ju det vi här på skolan har resonerat oss fram till. Och vi kan ju inte vara säkra på att det är 
samma nivå som man har på andra ställen, så det ser jag framemot. 

 
Så att ag tror att det här med betygskriterier kommer skolverket att gå in mera på och komma med 
mer a riktlinjer. Så att det blir, alltså en likvärdig bedömning av eleverna i landet. 

Stökiometri 
 
Här är vår avsikt att undersöka hur lärarna tolkar kursplanens innehåll i avsnittet 
stökiometri. Vi frågar lärarna vad de behandlar i området stökiometri.  
 
Detta säger kursplanen: ”Eleven skall kunna tolka, skriva och använda sig av formler för 
kemiska föreningar och reaktioner och därvid föra stökiometriska resonemang samt 
utföra enkla beräkningar” 
 
Samtliga lärare behandlar begreppen mol och substansmängd. Fyra lärare tar upp 
lösningars koncentrationer. Lika många lärare nämner förståelse för formelskrivning samt 
att eleverna skall kunna räkna på mängdförhållanden i kemiska reaktioner. En lärare 
behandlar allmänna gaslagen och en lärare tar upp masshalter. 
 

Stökiometri omfattar ju det är ju den riktiga kemiska beräkningen. För att vi kommer ju så 
småningom , man kommer ju in på molbegreppet på ett lätt sätt, men sen så ska man ju kunna 
använda det när man skriver en reaktionsformel som balanseras. Och så ska man ju då utifrån den 
reaktionsformeln kunna göra sina beräkningar. Till exempel hur mycket som bildas av ett ämne. 
Det blir ju alltid de här begreppen substansmängd, molmassa och massa som kommer in. Och sen 
kommer man ju då in på koncentrationer också, där är det ju också beräkningar när man ska 
bestämma hur mycket man ska väga upp för att få en viss koncentration av en lösning. Och man 
kanske ska späda en lösning för att få en lägre koncentration. Så det är mycket sådana beräkningar 
som vi hållit på med. 

Syror och baser 
 
Vi ville undersöka hur lärarna tolkar kursplanens innehåll i avsnittet syror och baser. Vi 
frågar lärarna vad de behandlar i området syror och baser.  
 
Så här säger kursplanen: ”Eleven ha kunskap om pH-begreppet, neutralisation, starka och 
svaga syror och baser samt kunna diskutera jämvikter i samband med t.ex. buffertverkan 
och kunna relatera dessa kunskaper till bland annat miljöfrågor. 
 
Samtliga lärare behandlar definitionen av en stark respektive svag syra, definitionen av 
en bas och pH-begreppet. Alla tillfrågade lärare beräknar också pH för starka syror. Tre 
av lärarna nämner syror och basers egenskaper. Två lärare behandlar buffertlösningar och 
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kopplar ihop det med miljöfrågor såsom exempelvis försurning. Två lärare pratar om 
neutralisation. En lärare beräknar pH för svaga syror och nämner jämvikter. 
Avslutningsvis pratar en lärare om titrering. 
 

Jaha, naturligtvis våra vanligaste syror som vi har på, ute i vardagslivet det tar vi ju upp. Vi tar 
dessutom upp definitionen på en syra, vad som är betecknande, vad det är för partikel som är, just 
finns hos en syra som ger syran dess karaktär, alltså oxoniumjonen. Och motsvarande vad som 
definitionsmässigt menas med en bas. Jag tar upp pH-begreppet naturligtvis. Vi tar upp titreringar, 
syra- bastitreringar och vi tar upp enprotoniga, tvåprotoniga syror. Vi tar upp begreppet svag syra 
och stark syra och skillnaden, alltså i princip då organiska syror och oorganiska syror just då det 
gäller starka och svaga. Och, och, och, och typiskt surt och basiskt och hur man försöker behandla 
sjöar och marker när det är surt, hur man ska få det mer neutralt. 
 
Ja den bok som jag då har använt i år den går ju in på, och det är en sån där typisk grej som står, 
det står i kursplanerna att man ska prata om syror och baser, starka och svaga syror. Men 
jämvikten ligger ju i B kursen.  Och då tycker jag att det blir en konflikt där, hur kan jag prata om 
svaga syror utan att om jämvikter. Så där gör ju jag, där går ju jag djupare än egentligen vad 
kursplanerna. För jag tycker det är ointressant att prata om svaga syror om man inte får förstå vad 
en jämvikt är va. Jag har, vi har beräknat syrakonstanten för någonting eller vad är ph i en oxalsyra 
om du vet koncentrationen. Det är klart att det är ju lite svårt och så där men där är det en sån där 
lite haltande sak som jag känner är lite inkonsekvent. Jag tycker ju att jämvikter bör hänga ihop 
med svaga syror va. Men där är vi nog inte riktigt överens jag och läroboksförfattarna och hur de 
nu har skrivit kursplanerna och där jag kan tycka att där finns det en liten motsägelse i det va. Men 
och andra sidan kan man ju göra det. Man kan ju strunta i att prata om jämviktskonstanten och så 
vidare och bara prata om att den inte är fullständigt protolyserad. Men det känns som lite fånigt då 
man då ändå är där och nosar så kan man väl göra det lite ordentligt. 

 
 

Kollegiedialog kring styrdokumenten 
 
De flesta lärarna anser att de resonerar med sina kollegor kring styrdokumenten. Det är 
då alltid frågan om spontana diskussioner som oftast uppkommer vid kurs-, 
lektionsplanering och betygssättning. Samtliga lärare uppger att det inte förekommer 
några organiserade samtal inom detta område.  
 

Nej, inte organiserat de mesta sådana diskussioner det är ju då till exempel när man sitter och ska 
göra slutprov eller ett större prov om man ska göra det gemensamt över flera lärare, flera kurser. 
Så diskuterar man ju frågor och då har man ju styrdokumenten i bakhuvudet som man då 
diskuterar vilka moment som bör vara med där och vilka moment som måste vara med där. 
 
Ja, i början på läsåret så, när vi står inför att göra planeringar ibland då går vi ju igenom, vad finns 
på de olika kurserna. 
  
Nej, vi är faktiskt ganska ensamvargar tycker jag här på kemin. 
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Reflektion 
 
Alla intervjuade lärare anser att de reflekterar kring sitt arbete. Någon nämner en daglig 
reflektion där man bedömer resultatet av dagens lektioner. Ett par lärare kommenterar 
vikten av att har någon kollega att reflektera tillsammans med. De skiljer alltså på egen 
reflektion och kollegial reflektion. En lärare poängterar att det finns specifika tillfällen då 
reflektion uppstår, till exempel när lärarstudenter finns i det egna klassrummet. 
 

Det gör man nog jämt. Hur man då gjorde, det där blev ju inte bra så att… Man kan många gånger 
känna sig misslyckad så man känner den där lektionen blev ju superdålig, och så kanske det är 
fredag så går man hem och tänker oj vad dåligt det var då. Så att det händer faktiskt.  
 
Ja, det kan man aldrig låta bli att göra för att i och med att vi sitter ett gäng, det är oerhört 
stimulerande, så alltid pratar man om någonting varje dag. Om jag skulle hamna som lärare ensam 
i en skola, det skulle var tråkigt. 
 
Sen är det olika perioder, det beror på vad jag håller på med. Om jag håller på med någonting som 
är, jag prövar någonting som är lite nytt för mig eller att jag jobbar tillsammans med någon annan i 
ett lärarlag och vi ska jobba fram någonting, då är det ju dagligen. Eller att jag får lärarstuderande 
vilket är mycket nyttigt. För då måste man ju som fundera på vad håller jag på med egentligen.  
 
Då var det väldigt bar att få synpunkter från andra som inte har samma ämne. Då kunde alltså en 
svensklärare kunde då komma med sin reflektion över det jag beskrev som kemilärare till exempel 
då. 

 
 

Läroboksbundenhet 
 
Det visade sig under våra intervjuer att alla lärare i viss mån anser sig styrda av 
läroboken. De kommenterar att deras egen tolkning av styrdokumenten inte alltid 
stämmer överens med lärobokförfattarens tolkning av densamma. Styrdokumenten 
används för att avgränsa eller utöka lärobokens innehåll.  
 

Ska man vara ärlig så är det väl svårt att säga om det är styrdokumenten eller om det är läroboken 
som är det som styr. 
 
Ja alltså vi har ju en bok så att och boken. Om man tittar i boken får man ju kolla upp alltså att det 
är de moment som finns i kursplanen. Så att det blir ju att vi följer boken och då kan man ju 
genom att kolla i kursplanen så kan man ju se om man kan behandla ett avsnitt kanske lite mer 
lättsamt än ett annat. 
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Tradition 
 
Lärarna berättar om hur en typisk lektion ser ut: Samtliga lärare inleder lektionerna med 
en genomgång. Genomgångarna tycks enligt lärarna själva att bli nog så långa, 30-45 
minuter. De kommenterar att de själva pratar nog så mycket, men det framkommer inte 
under intervjun varför det är så. En lärare påpekar att eleverna vill att lektionerna ska se 
ut på detta sätt. Läraren frågar sig själv om det beror på att eleverna är särskilt 
målinriktade på skolan i fråga.  
 
Ibland gör lärarna ett experiment/en demonstration inför klassen. Sedan kan lärarna själva 
lösa någon uppgift tillsammans med klassen. Efter det får eleverna jobba självständigt 
med uppgifter som finns i boken. Detta förfarande tillämpas av samtliga lärare som vi 
intervjuar. Det framkommer även under intervjuerna att man som nyutexaminerad lärare 
troligen rådfrågar de lärare som har arbetat längre än vad man själv har gjort. 
 

Under lektionstid hinner man ju inte se jättemycket för som sagt då pratar jag mest och det är väl 
inte riktigt bra men så är det. 
 
Ja, vad ska man säga, hur en standard lektion är upplagd? Det är väl oftast, ja, man kanske har en 
halvtimme fyrtiofem minuters genomgång med diskussion och kanske någon demonstration. Och 
sen har man några uppgifter som man jobbar med gemensamt och sen jobbar de med uppgifter 
som finns i boken. Ja, en teorilektion ser ungefär ut så… 
 
Det ska väldigt mycket till innan man säger att det där tycker inte jag. Och det är ju inte så jävla 
konstigt. Jag menar, å andra sidan finns det ju en risk, då är det ju det att hamnar man någonstans 
så konserverar sig vissa saker som kanske inte är…  
 
Ja, det är ju utifrån de där (betygskriterierna), men egentligen vilka moment jag tar upp det är ju 
någonting som har format sig genom åren och inte vet jag egentligen hur man ska motivera det. Då 
först då man började som kemilärare då gick man ju mycket efter samråd med de som, de 
kemilärare som fanns här och fick mycket hjälp där och så har man väl modifierat då lite grann. 

 
 

Resurser 
 
Flera av lärarna påpekar att de har ont om tid. Tidsbrist begränsar undervisningen anser 
dem. Hänsyn måste också tas till vilken utrustning skolan tillhandahåller. En lärare 
framhåller att möbleringen i klassrummet är begränsande. Läraren önskar att eleverna 
gavs möjligheter till fler gruppdiskussioner men anser att möbleringen förhindrar detta då 
bänkarna sitter fast och inte går att flytta på. Det är även trångt mellan bänkraderna i det 
aktuella klassrummet.  
 

Jag vill ju egentligen att de, skulle vilja att de kunde jobba mer i grupp. Och det skulle de väl 
kunna, då skyller jag lite grann på möbleringen och så skyller jag på tiden. 
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Egna intressen 
 
Vilka moment som tas upp i undervisningen samt hur ingående de behandlas beror delvis 
på lärarens egna intressen.  
 

Och så är det kanske lite grann vad man tycker. Vad man tycker själv är viktigt och det är väl 
avhängt av vad man kan bra och vad man tycker är trevligt. 
 
Så blir det ju så att man kanske lägger lite mer tonvikter på det där för något speciellt moment för 
det är speciellt intressant för mig eller man… Och andra områden där man inte är lika intresserad 
själv, man kanske har sämre kunskaper på det området, där ser man till att få med det absolut 
nödvändigaste, så det lite grann styrs man ju av sitt eget intresse och det har man väl möjlighet, 
tycker jag. 

 
 

Sammanfattning 
 
Det styrdokument som de tillfrågade lärarna läser oftast är kursplanen. Det framkommer 
att ingen av skolorna där de aktuella lärarna arbetar har några lokalt framarbetade 
arbetsplaner, och inte heller några aktuella lokala betygskriterier. Lärarna efterlyser 
tydligare riktlinjer från skolverket för en mer likvärdig betygssättning i landet. De skulle 
gärna ha nationella prov i kemi. Alla tillfrågade lärare uppger att det inte förekommer 
några organiserade diskussioner kring styrdokumenten. Vilka moment lärarna behandlar i 
de tillfrågade områdena skiljer sig lite åt, särskilt i området syror och baser. Saker som 
inverkar på vad lärarna gör är styrdokumenten, läroboken, tradition, resurser, reflektion 
samt egna intressen.  
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Diskussion 
 

Validitet och reliabilitet 
 
Med validitet menas enligt Kvale (1997) om undersökningen verkligen mäter det som 
den avser att mäta. I vanliga ordböcker hänför sig validitet eller giltighet till sanningen 
och riktigheten hos ett yttrande. Under intervjuerna kan det ha förekommit att någon 
lärare inte svarat ärligt på någon fråga. En anledning till det kan vara att det 
sanningsenliga svaret inte överensstämmer med hur en lärare förväntas arbeta.  
Det kan också hända att något har utelämnats av glömska, för att frågorna inte varit 
tillräckligt tydliga eller kanske rentav felaktigt formulerade. Lärarna kan dessutom ha 
tolkat samma fråga på olika sätt. Ytterligare påverkan på validiteten har analyserna av 
intervjuerna. 
 
Enligt Svenning (1997) kan man skilja på en undersöknings yttre och inre validitet. Den 
enklaste formen av inre validitet kallar han för omedelbart upplevd validitet. I detta fall 
grundar sig validitetsbedömningen till en personlig bedömning från forskaren om 
huruvida det finns en överensstämmelse mellan teori och empiri. Den yttre validiteten 
handlar om möjligheterna till generalisering utifrån en specifik studie.  
 
Med reliabilitet menas enligt Kvale (1997) om mätinstrumentet ger tillförlitliga resultat. 
Enligt Svenning (1997) är det svårt att mäta reliabiliteten i en kvalitativ undersökning. En 
kvalitativ undersökning måste därför vara mer exemplifierande än generaliserande. De fel 
som kan uppstå i en intervju är intervjuareffekter, intervjufrågornas utformning och 
tolkningsproblem. Vi valde att låta samma person genomföra samtliga intervjuer. Denna 
person följde samma frågemanual vis samtliga tillfällen. Personen höll ett neutralt tonläge 
och visade inte med några ansiktsuttryck sina egna tankar. Intervjuaren lyssnade 
uppmärksamt och var noggrann med att låta den intervjuade tala till punkt innan nästa 
fråga ställdes. Vi använde bandspelare för att få med allt som den intervjuade sade. Vi lät 
även en och samma person skriva ut intervjuerna för att öka reliabiliteten.  
 
 

Resultatdiskussion 
 
Vi tror att kemilärare är en särskilt homogen yrkesgrupp. De lärare vi har träffat tillhör 
samma generation och har likvärdig teoretisk bakgrund. Den föryngring av lärarkåren 
som vi tycker oss se bland andra ämneslärare har vi inte sett bland kemilärarna. Detta tror 
vi beror på att ämnet idag är ett av de mindre populära och intresset för alla 
naturvetenskapliga ämnen har minskat drastiskt. I och med detta har nyanställningar 
uteblivit och gamla traditioner kan konserveras. Det finns ett ordspråk som säger att 
vanans makt är stor. Detta påstående anser vi stämmer väl överens med lärarnas 
utformning av sin undervisning, både på de skolor där vi gjort vår verksamhetsförlagda 
utbildning och bland de lärare som deltagit i vår studie. Tradition och beprövade 
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arbetssätt dominerar undervisningens upplägg. Lorties studie styrker detta resonemang. 
Lärarna går inte utanför det egna klassrummet för att hämta kunskaper om hur arbetet i 
skolan kan genomföras. Istället för att utveckla nya arbetsmetoder används beprövade 
erfarenheter. De arbetar som de alltid har gjort. Samtliga lärare som vi har intervjuat har 
arbetat länge, och det hade varit intressant med en någorlunda nyutexaminerad lärares 
erfarenheter av hur en typisk lektion ser ut. Skulle dennas arbetssätt vara annorlunda? Om 
inte, vad beror det i sådana fall på? Vi hoppas att vi som verksamma lärare inte genast 
inställer oss i de redan invanda mönstren, utan att vi på vetenskapliga grunder söker efter 
andra sätt att utforma lektioner. Skolverket skriver att det i kemiundervisningen skall 
övas ett naturvetenskapligt arbetssätt. Det innebär att formulera en frågeställning, ställa 
upp en hypotes samt att pröva den genom experiment. Finns det utrymme för detta i det 
standardupplägg på lektioner som lärarna i vår studie beskriver? Vi upplever att 
tyngdpunkten är förskjuten åt att lärarna tenderar att ge svaren – på frågor som eleverna 
inte hunnit ställa! Det blir alltså en utlärnings/inlärningssituation. Ett intressant scenario 
vore om lärarna skulle flytta fokus från att ”lära ut” till att snarare handleda eleven i sitt 
eget lärande. Då tror vi att det ”naturvetenskapliga arbetssättet” skulle fungera alldeles 
ypperligt. Säkerligen finns det många skäl till varför situationen ser ut som den nu gör. 
Ett mer individanpassat arbetssätt tror vi är mer resurskrävande. Det ställer högre krav på 
lärarens kompetens och tar mer tid i anspråk. Tidsaspekten är inte försumbar i dagens 
skola, där lärarna beskriver en tillvaro där fler och fler arbetsuppgifter åläggs dem inom 
samma tidsram som tidigare.  
 
John Dewey skilde på rutinmässigt tänkande och reflekterande tänkande. Han menar att 
en person som tänker rutinmässigt styrs av traditioner. Vi frågar oss om det traditionella 
arbetssätt som lärarna i vår studie bedriver delvis är ett resultat av ytlig reflektion? Skulle 
en djupare reflektion, på tredje eller fjärde nivån, medföra nya tankebanor och nya 
arbetssätt? Eftersom vi under vår verksamhetsförlagda utbildning inte har sett någon 
variation på lektionsupplägg ställer vi oss frågan på vilken nivå dessa lärare reflekterar? 
Kan lärarna i vår studie argumentera för utformningen av sina lektioner? Det vore 
intressant att veta hur de skulle motivera varför deras undervisning ser ut som den gör. 
Vid intervjuerna framkom att alla lärare ansåg sig reflektera återkommande kring sitt 
arbete. Men att krasst konstatera att något förfarande är mindre lyckat är en ganska 
flyktig reflektion, som professionell bör man också fråga sig vad som gick fel, varför det 
hände och vilka bakomliggande faktorer som spelar in. Endast två av lärarna nämnde 
vikten av en kollegial reflektion. Eftersom dialog och reflektion är en förutsättning för att 
skapa distans till sitt eget handlande så tycker vi att det är av största vikt att rektorerna 
organiserar och avsätter tid för detta ändamål.  
 
De nya styrdokumenten som tagits fram är tänkta att vara öppna för att läraren skall ha 
större möjlighet att forma sin egen undervisning. Det står inte hur undervisningen skall 
läggas upp, utan endast vad som är målen med undervisningen. Enligt Danell uppfattas 
dessa mål av lärarna som oklara vilket leder till att läroboksförfattarnas tolkning av 
styrdokumenten har fått ersätta lärarens egen tolkning. Vår studie bekräftar detta i viss 
mån. Vi tror att i de fall då läroboken styr så beror det på att det är enklast och minst 
resurskrävande, det tar minst tid helt enkelt. I de fall då andra källor än läroboken 
används så tror vi att detta kräver mer förberedelser. Elever som inte närvarar vid ett 
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sådant tillfälle bör ha tillgång till samma material. Detta medför troligen extra arbete för 
läraren jämfört med om endast boken används. Vi anser dock att ett användande av flera 
källor är att föredra. Detta tror vi leder till att eleverna får en bredare grund att stå på, 
samt att lärare som verkar på detta sätt tycks arbeta mer aktivt med styrdokumentens 
innehåll.  
 
Som vi nämnt lämnar de nya styrdokumenten större utrymme för egna tolkningar. Enligt 
Skolverket ska lärarna samverka med varandra i tolkningsarbetet. Detta för att skapa 
likvärdiga förutsättningar för undervisningen och bedömningen. För detta krävs också att 
lärarna har kunskap i läroplansteori. Vi frågar oss själva om vi efter fyra och ett halvt år 
på lärarutbildningen har fått tillräckliga kunskaper i läroplansteori? Tyvärr måste vi nog 
svara nej på denna fråga. I och med detta examensarbete har vi fördjupat oss i 
styrdokumenten, men ser vi till utbildningen i övrigt så finns det mer att önska. Hur kan 
då lärarnas kunskaper i läroplansteori förbättras? Vi tror att en framarbetning av lokala 
arbetsplaner är svaret på denna fråga. Det är rektorns ansvar att sådana upprättas. I vår 
studie uppger fyra av fem lärare att deras skolor saknar lokala arbetsplaner. Om alla 
lärare skulle delta i framtagande av lokala arbetsplaner tror vi att det skulle medföra en 
ökning av lärarnas kunskaper om styrdokumenten. Dessutom finns en betydande risk med 
att utelämna detta arbete. Den risken är att de verksamma lärarnas erfarenhet går förlorad. 
Allard, Måhl och Sundblad menar att om deras tysta kunskap inte formuleras så riskerar 
den att ställas till sidan. Detta fenomen framgick även vid våra intervjuer. Lärarna yttrade 
angående lokala styrdokument att de ”har det i huvudet”, men att det skulle vara bra för 
nyutexaminerade lärare att ha tillgång till. 
 
Vissa av lärarna i vår undersökning anser att betygskriterierna är otydliga. Trots detta ger 
de en samlad bild av vad som krävs för de olika betygsnivåerna. Vi tycker att deras 
bedömningar är väl förankrade i de nationella betygskriterierna. Det lärarna uppger 
stämmer även bra med läroplanens syn på olika kunskapsformer. Deras bedömning 
grundar sig på såväl muntliga som skriftliga prestationer samt laborationer som är av 
praktisk art. Samtliga lärare efterlyser trots detta nationella prov och tydligare riktlinjer 
för att säkerställa en likvärdig bedömning i hela landet. Även vi som snart ska förgylla 
arbetsmarknaden ser fram emot detta.  
 
Tolkningen av styrdokumenten påverkar förstås lärarnas utformning av undervisningen. 
För att undersöka hur lärarna i vår studie tolkar två utvalda dela av kursplanen så frågade 
vi dem vad de behandlar i de aktuella områdena. I området stökiometri ger lärarna en 
enhetlig bild av vad som behandlas. Vi kan konstatera att kursplanen i detta fall, enligt 
oss, lämnar stort utrymme för egen tolkning. Eftersom lärarna trots detta är så 
samstämmiga ställer vi oss frågan om lärarna i detta fall har överlåtit tolkningen åt 
läroboksförfattarna. I området syror och baser så kan vi se en större skillnad på vad de 
olika lärarna väljer att ta upp i sin undervisning. Även här lämnar utformningen av 
kursplanen, enligt oss, stort tolkningsutrymme som då skulle kunna förklara vissa av 
skillnaderna. I något enstaka fall tror vi att glömska kan ligga bakom de varierande 
svaren. Detta trots att vi för att undvika detta hade skicka frågan i förväg. Någon skillnad 
kan bero på lärarnas egna prioriteringar, där eget intresse kan vara en avgörande faktor, 
samt eventuellt användandet av olika läroböcker. Vår studie har visat att lärarens egna 
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intressen påverkar vilka områden som behandlas och i vilken omfattning. Om vi utgår 
från oss själva så fungerar vi så att saker som vi är mindre intresserade av har vi mindre 
kunskap om. Detta skulle kunna leda till att dessa områden inte behandlas lika 
omfattande som andra.  
 
Återigen konstaterar vi att det finns stort utrymme för läraren att själv påverka och 
utforma sin arbetssituation. Detta handlingsutrymme kallar Berg för frirummet. Vi 
uppfattar det som att lärarna i vår undersökning inte använder sig av frirummet på det sätt 
Berg föreskriver. Trots att vissa av lärarna i vår studie förefaller ha ganska goda 
läroplanskunskaper och goda kunskaper om skolans organisation så håller de fast vid 
gamla vanor beträffande kemilektionernas upplägg. Med anledning av detta kan lärare 
komma att agera som reformförstörare. Eftersom kemiundervisningen trots införandet av 
den nya läroplanen inte har utvecklas tycker vi oss kunna säga att frirummet inte 
används. Detta stämmer bra överens med Danells uppfattning om att lärarna i huvudsak 
är handlingsinriktade i sitt sätt att tänka och att det som förefaller möjligt att genomföra 
utifrån rådande omständigheter också blir det som genomförs. Man skulle kunna säga att 
lärarna tolkar läroplanerna på ett sådant sätt att deras undervisningsupplägg stämmer 
överens med styrdokumentens innehåll. På så sätt undviker de arbetet med att behöva 
erövra frirummet. Vi tror att brist på tid samt en mångårig yrkeserfarenhet som kan 
medföra en viss konservatism hos de intervjuade lärarna leder till att detta arbete 
bortprioriteras. 
 

Erfarenheter för framtiden 
 
I och med detta examensarbete har vi blivit mer medvetna om vilka faktorer som kan 
påverka läraren i sin utformning av undervisningen. När vi börjar arbeta kommer vi 
naturligtvis att ta vara på den värdefulla kunskap som de verksamma lärarna besitter, men 
i och med vunna erfarenheter under detta arbetes gång så kommer vi inte helt och hållet 
att rätta oss in i befintliga arbetssätt. Vi har för avsikt att variera vår undervisning mer. 
Ett exempel på är grupparbeten där eleverna i större utsträckning diskuterar med 
varandra. Även för eleverna måste reflektionen fördjupas genom dialog. Ett annat 
alternativ kan vara att inleda ett samarbete med ett närliggande universitet. Universiteten 
har mycket mer resurser i fråga om utrustning. Där kan eleverna få möjlighet att 
genomföra projekt som inte är genomförbara inom den egna skolans ramar. Vidare 
önskar vi att vi som lärare intar en handledarroll gentemot eleverna. Vi vill regelbundet 
ha individuella samtal med var och en, och låta elevens nyfikenhet och lust att lära vara 
den drivande kraften. 
 
Som verksamma lärare vill vi erövra frirummet. Vi inser att det för detta ändamål krävs 
goda kunskaper om styrdokumenten och skolans organisation. Med stort engagemang 
och nyvunna erfarenheter hoppas vi kunna bidra till att läroplansarbetet på skolorna 
utökas.  
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Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att veta hur eleverna vill att undervisningen skall bedrivas? Hur 
skulle lärarna utforma sin undervisning, om eleverna fick bestämma? Det skulle också 
vara intressant att veta i vilken utsträckning andelen nyutexaminerade lärare på en och 
samma skola har någon inverkan på omfattningen av läroplansarbetet? Avslutningsvis 
ställer vi oss frågan hur utformningen av undervisningen skulle se ut om det fanns 
obegränsade resurser till lärarens förfogande? Detta kan vara föremål för fortsatt 
forskning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
När läste du senast styrdokumenten? 
 
Förekommer det på din arbetsplats att ni diskuterar och resonerar kring styrdokumenten? 

- Hur är det organiserat? 
- Hur är du delaktig? 
- Vad har det fått för resultat? 

 
Har ni en lokal kursplan/arbetsplan? 

- Hur ser den ut? 
- Har du deltagit i framtagandet? 
- I vilken utsträckning tillämpas den? 

 
Har ni lokala betygskriterier? 

- Hur ser dessa ut? 
- Har du deltagit i framtagandet av dessa? 
- I vilken utsträckning tillämpas dessa? 

 
Vad avgör vilka moment du tar upp i din undervisning? 
 
Vad behandlar du i området stökiometri? 

- Varför? 
- Hur ser upplägget ut? 

 
Vad behandlar du i området syror och baser? 

- Varför? 
- Hur ser upplägget ut? 

 
Ge ett par exempel på hur en typisk lektion är upplagd.  

- Varför är det så? 
 

Vad tar du hänsyn till vid betygsättning? 
- Vad krävs för de olika nivåerna? 

 
Anser du att du återkommande reflekterar kring ditt arbete? 
 
Vad tycker du om övergången från relativ till målrelaterad betygsättning? 
 
Anser du att du har motivation och förmåga att utvecklas i ditt arbete? 



 42

Bilaga 2 
 
Har ni en lokal kursplan/arbetsplan? 

- Hur ser den ut? 
 
Har ni lokala betygskriterier? 

- Hur ser dessa ut? 
 
Vad behandlar du i området stökiometri? 

- Hur ser upplägget ut? 
 
Vad behandlar du i området syror och baser? 

- Hur ser upplägget ut? 
 
Ge ett par exempel på hur en typisk lektion är upplagd.  

- Varför är det så? 
 
Vad tar du hänsyn till vid betygsättning? 

- Vad krävs för de olika nivåerna? 
 




