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 Abstrakt 
 

Denna uppsats är en didaktisk studie som undersöker hur lärare uppfattar sitt arbete med det 
skriftliga momentet i svenskämnet på gymnasiet utifrån målstyrning. Syftet är att beskriva, 
jämföra och tolka lärares beskrivningar av detta samt av lärarnas arbete med de skriftliga 
elevuppgifter vilka utformas av lärarna själva. Arbetet bygger på en intervju- och litteratur-
studie. Dagens målstyrning ses ur ett historiskt perspektiv för att belysa det fria handlingsut-
rymme lärare har idag gällande urval, undervisning och utformning av elevuppgifter genom 
Lpf 94, nationella kursplanen för svenskämnet och den tillhörande lokala kursplanen.  

Resultatet av undersökningen visar att variationsrikedomen bland de intervjuade lärarna är 
stor, även då samtliga lärare belyser samma kursmål som relevanta för sin undervisning. Slut-
satser som kan dras är att studiens lärare inte arbetar efter en gemensam och fastställd lokal 
kursplan, utan arbetar efter den nationella kursplanen som utgångspunkt. En annan slutsats är 
den stora skillnaden på urvalet av uppgifter som lärarna beskriver, vilket ger de undervisande 
lärarna möjlighet att sätta sin personliga prägel på sin undervisning. Detta betraktas som ett 
resultat av mångårig erfarenhet, professionalism och ett pedagogiskt handlingsutrymme.  
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 Inledning 
Rollen som lärare är förknippad med många frågor som alla leder till val av olika slag, val 
som senare ska motiveras av läraren själv i mötet med elever, föräldrar, kollegor och skolled-
ning. Dessa val ska förmedlas med en säkerhet i rollen baserad på erfarenhet, djup ämnes-
kompetens och professionalism. En förutsättning av flera för att känna detta självförtroende i 
professionen, är att ha just en djup ämneskompetens och att veta vad som ska läras ut samt 
hur och varför. 
Då undervisningens innehåll idag helt och hållet är den enskilda lärarens ansvar att utforma, 
är jag intresserad av att undersöka hur ämneslärare arbetar med detta utifrån sin mångåriga 
erfarenhet. Svenskämnet brukar traditionellt indelas i fyra övergripande moment: läsa, skriva, 
lyssna och tala, fyra självständiga delar som ändå betraktas sammankopplade med varandra då 
de momenten tillsammans syftar till att ge en helhetsbild av elevens språkliga kompetens. För 
att begränsa studiens omfång har jag valt att koncentrera undersökningen till att gälla det 
skriftliga momentet i svenskämnet på gymnasiet. Ett konkret sätt att studera detta är att under-
söka lärares uppfattningar om arbetet med skriftliga momentet med tillhörande elevuppgifter 
utifrån deras utformning och syfte sett ur ett lärarperspektiv. Frågor som ämneslärare kan tän-
kas ställa sig är: Vilka uppgifter ska jag välja till eleverna? Hur ska jag utforma uppgifter så 
att de motsvarar kursmålens angivelser? Håller uppgifterna den nivå som är tänkt? Vad ska 
eleverna utveckla? Vilka kunskaper får eleverna möjlighet att visa prov på? 

Idén till studien har uppkommit under utbildningstiden då jag kommit i kontakt med lärare 
som själva eller tillsammans i arbetslag utformar undervisningens innehåll efter vissa ramar, 
vilket resulterat i en enorm variationsrikedom, något som nyblivna lärare kan sakna kunskap 
om. Denna utformning benämns repertoar av Göran Linde, professor i pedagogik vid lärar-
högskolan i Stockholm, vilket innebär ett grundkoncept med möjlighet till utvikningar av den 
undervisande läraren. Exempelvis kan lärare ha en stabil stoffrepertoar, alltså vad som ska 
undervisas om, men en varierande förmedlingsrepertoar, det vill säga hur stoffet ska undervi-
sas till eleverna: ”Stoffrepertoaren byggs av lärares ämnesstudier, beläsenhet, personliga erfa-
renheter såsom arbete utanför skolan och resor och förstås också genom lärarerfarenheten och 
planeringsarbetet” (2006:17). Med utgångspunkt i vetskapen om att alla lärare är olika till 
person och att detta är en faktor som påverkar enskilda lärares undervisning, ser jag detta som 
ett värdefullt tillfälle att undersöka verksamma lärares mångåriga kunskap inom svenskämnet 
för att få ytterligare inblick i olika tillvägagångssätt. 

De anvisningar lärare har till stöd vid utformandet av undervisningens innehåll har förändrats 
över tid inom svensk skola. Sedan 1994 genom Lpf 94 samt kursplanen för svenskämnet til-
lämpar svenska skolsystemet målstyrning som formuleras mål för elever att uppnå efter av-
slutad kurs, i alla ämnen (Lpf 94, 2006:9). Vad målstyrning innebär och hur det uttrycks i 
övergripande styrdokument såsom läroplan, kursplan och lokal kursplan är av central bety-
delse för att förstå lärares stora frihet och handlingsutrymme gällande undervisning. I relation 
till denna stora valfrihet avser jag undersöka fyra lärares arbete med elevuppgifter.  Hur lärare 
använder sig av denna målstyrning i utformandet av elevuppgifter kommer att ligga till grund 
för senare analys. Dessa styrdokument är därför av hög relevans för arbetet och kommer att 
beskrivas ur ett historiskt perspektiv i studiens bakgrund, för att bidra till förståelse för det 
stora handlingsutrymmet lärare har i dagens skola.  
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 Studiens disposition  
Studien inleds med en kortfattad historisk återblick av det svenska skolsystemets tidigare läro-
planer samt svenskämnets utveckling som följs av tidigare forskning inom svenskämnet med 
fokus på det skriftliga momentet på gymnasiet. Framväxten av det pedagogiska handlingsut-
rymmet diskuteras i avsnittet Lärarens nya roll – det pedagogiska handlingsutrymmet. Däref-
ter beskrivs den nuvarande läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 och kursplanen 
för svenskämnets A-kurs tillsammans med didaktiska utgångspunkter och med aktuella rap-
porter från Skolverket gällande utvärdering av kursplanernas användande. Efter uppsatsens 
bakgrund presenteras syftet och metodvalet som följs av undersökningens tillvägagångssätt 
samt en beskrivning av de forskningsetiska aspekter som arbetet omfattas av. Jag har innan 
arbetets resultatdel en kortare metodkommentar som beskriver bearbetningen av det empiriska 
material som legat till grund för min analys.  

Resultatet indelas i tre avsnitt: Lärarnas uppfattningar om målstyrning och styrdokument, 
Svenskämnets skriftliga moment - ur lärarperspektiv och Lärarnas skriftliga uppgifter, som 
alla sammanfattas med jämförande kommentarer. Därefter följer diskussionen som avslutas 
med en metoddiskussion.  

  

 Bakgrund 
Nedan ges en kort, historisk tillbakablick över det svenska skolsystemet utifrån kursplanernas 
tidigare utformning, gällande svenskämnet på gymnasienivå. Framväxten av dagens kurs-
planer ses i relation till den historiska utvecklingen, det vill säga att dagens kursplaner anses 
bygga på det dåvarande samhällets nya ideal i synen på struktursystem och skola från statens 
sida (Svedner, 1999). 

 

 Historisk tillbakablick – kursplanernas utveckling inom svenskämnet 
1842 var året då medborgarnas utbildning blev ett ansvar för staten, vilket resulterade i en 
allmän folkundervisning (Andersson & Vestman, 2007:7). Detta årtal är ett viktigt nedslag 
med tanke på att den första folkskolestadgan skrevs vid denna tid. Innan 1842 ansvarade kyr-
kan för folkets utbildning och ett centralt mål var att befolkningen skulle lära sig den pro-
testantiska läran och för att uppnå detta hade prästerna en kontrollerande funktion via husför-
hören (2007:14). 1842 fick Sverige två parallella skolsystem. Dessa kom långt senare, under 
1970-talet att utvecklas till ett gymnasium för alla.  

Jan Thavenius, professor emeritus i litteraturvetenskap skriver i sin bok Svenskämnets historia 
(1999) att i folkundervisningen betonades mer mekaniska färdigheter i förmågan att läsa och 
skriva genom innantilläsning av ett antal texter, främst av katekesen och ett mindre antal 
psalmer. I den högre utbildningen stod latinundervisningen i centrum tillsammans med under-
visning i tyska och engelska (Thavenius, 1999:12). Det tog lång tid innan modersmålet blev 
det centrala språket i skolundervisningen. Tidigare var språkundervisningen koncentrerad till 
att innefatta latinet som under 1600- och 1700-talet kort sagt kan beskrivas som skolans ”mo-
dersmål”. Ämnet latin avskaffades som formellt undervisningsspråk 1856, men dominerade 
ändå språkundervisningen i förhållande till undervisningen i svenska långt fram under 1900-
talets andra hälft (1999:14). 
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Gunnar Richardson, tidigare universitetslektor vid högskolan i Karlstad, skriver att vad gäller 
svenskämnets historia fick modersmålet, som ämnet tidigare benämndes, 1856 en grundlig 
timplan och tydliga anvisningar koncentrerat till färdighetsträning inom vissa moment. I den-
na debatt över tid, har frågan om avvägningen mellan allmänbildande och ämneskunskaper 
dominerat (Richardson, 2004:130). Färdighetsträningen kom framförallt att gälla högläsning, 
grammatikstudier samt ett begränsat elevskrivande, som enbart tränades i de högre årskurser-
na genom avskrivning. Per Olov Svedner, svensklärare vid Uppsala universitet skriver i boken 
Svenskämnet och svenskundervisningen (1999), att bakom studier i grammatik var en viktig 
ambition att kärlek till modersmålet och fosterlandet skulle utvecklas genom studier av det 
egna språket. Detta anses av författaren vara en ideologisk tanke som satte sin prägel på 1800-
talets Sverige, något som kom att efterlämna spår i även senare kursplaner (Svedner, 
1999:26). Denna ideologiska genomslagskraft utvecklades parallellt med ett välkomnande av 
främmande språk allra främst av latinet, tyska, engelska och även franska. I beskrivning av 
modersmålet på gymnasiet från 1919 ska eleverna göras ”förtrogna med det vigtigaste af 
svensk litteratur och dess utveckling fram till våra dagar” (Svedner 1999:28). Detta hade 
dubbla syften, dels att belysa den litteraturhistoriska utvecklingen dels att ”befästa lärjungar-
nas kärlek till svenskt språk och svensk odling” (1999:28). Idag formuleras motsvarande mål 
för svenskämnet på följande sätt: ”Eleven får möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala 
svenska, nordiska och internationella verk och att tillägna sig kunskap om författarskap, epo-
ker och idéströmningar i kulturer från olika tider” (Skolverket). 

Ulf Linell, fil. lic. i pedagogik skriver i sin bok Läro- och kursplaner i Sverige under 1900-
talet, att kursplanernas innehåll och utformning har sett olika ut historiskt sett, en naturlig ut-
veckling som skett allteftersom staten prövat nya vägar, idéer och ideal (Skolverket, 
2004:456). Gun Imsen, professor i pedagogik, beskriver skolans utveckling över tid i boken 
Lärarens värld – introduktion till allmän didaktik (2007) och skriver att från år 1919 fanns 
allmän och praktisk realskola, allmänt gymnasium, fackskola, yrkesskola, flickskola och folk-
skola med småskola. Detta år organiseras de principer som svenskämnet ska utformas efter, 
vilket blir ämnets tre huvudgrenar: tala, läsa och skriva. Dessa skulle behandlas självständigt 
och fick därför egna timplaner. Med andra ord fick 1919 års underviningsplan för den svenska 
skolan utförliga anvisningar för såväl ämnenas genomförande och innehåll. Övergripande mål 
infördes, varpå momentförteckningar följde som avslutades med anvisningar för läraren (Im-
sen, 2007:201, 222). Gun Malmgren, litteraturvetare, skriver att debatter om svenskundervis-
ningen har varit många och framförallt motstridiga, något som startade på 1960-talet (Thave-
nius, 1999:90). 1965 fanns läroplanen för gymnasiet Lgy 65, som tydligt urskiljer både nivåer 
i undervisningens innehåll och hur man som lärare betraktar de olika elevgrupperna. Huvud-
momenten i denna läroplan är fem till antalet och utgörs av muntlig framställning, språkets liv 
och utveckling, läsning av sakprosa och litteraturstudium. För fackskolan ingick sju huvud-
moment: muntlig och skriftliga framställning, läsning av sakprosa, ur språkets liv, danska och 
norska, läsning av skönlitteratur samt filmkunskap. Under 1960-talet urskiljs två olika 
svenskämnen, nämligen ett högre svenskämne för gymnasieeleverna samt ett lägre svenskäm-
ne för fackskoleeleverna. Under 1970-talet fick gymnasieskolan en läroplan, Lgy70, som in-
tegrerade de tre skolformerna gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan. Denna skulle gälla för 
samtliga elever, men tillhörande kursplaner för samtliga ämnen utformades olika efter en teo-
retisk respektive en praktisk linje. Treårs-, tvåårs- eller ettårssvenska kunde eleverna läsa. 
Angivna mål och huvudmoment är olika utformade i Lgy 70 (1999:94).  

Under 1970- och 80-talen började kvalitetsfrågor att fokuseras kring förnyelse av statlig verk-
samhet i Sverige. År 1982 fastställde regeringen ytterligare en ny kursplan för svenskämnet, 
en gemensam kursplan för alla gymnasieelever, Supplement 80. I denna kursplan anges rikt-
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linjer och mål, men metodanvisningar nedtonas då varje lärare ska ges möjlighet till att utfor-
ma undervisningen efter elevers behov och förutsättningar. I Supplement 80 betonas att 
svenskämnet bör ses som en helhet och inte som splittrat i olika delmoment. Skolans utveck-
ling under 1980-talet innebar att kunskapskraven fick starkare ställning, genom att kunskap nu 
även skulle inkludera färdigheter  (Thavenius, 1999:111). 

 
Språkutveckling och kunskapsutveckling hör ihop. I det kunskapssökande arbetet kan man inte 
isolera undervisningen i läsning från undervisningen i skrivning eller från samtalen. I samtal och 
skrivande fördjupar eleverna sin läsförståelse, i läsning och samtal får de utgångspunkter och 
stimulans för skrivande (Svedner, 1999:28). 

 

Från regeringens sida utformades principiella riktlinjer för ansvarsfördelningen ute på landets 
skolor. Den statliga utredning som kom 1989 föreslog en decentralisering av det svenska 
skolsystemet, vilket innebar en starkare målstyrning. I detta sammanhang blev såväl läro- som 
kursplaner aktuella verktyg i det nya arbetet med att förändra skolsystemet. Dessa kursplaner 
skulle nu inte längre syfta till att detaljstyra undervisningens innehåll utan de professionella, 
det vill säga de verksamma inom skolan skulle få tolkningsfrihet och möjlighet till att fatta 
egna beslut gällande genomförande och process (Linell, 2004). Ambitionerna var att öka det 
lokala ansvaret för skolverksamheten, att utveckla tydligare mål med färre regler, en mer 
målmedveten utvärdering samt bättre information och effektivare tillsyn av skolornas verk-
samhet. 1994 ges ett förslag till en kursplan i svenskämnet som formuleras såsom ”den främs-
ta uppgiften för undervisning i svenska är alltså att den ska ge varje elev möjlighet att utveck-
la sitt svenska språk och den skall utgå från elevens egna förutsättningar och erfarenheter” 
(Thavenius, 1999:137). Dagens styrdokument betraktas som ett resultat av denna historiska 
utveckling. 

 

 Dagens styrdokument  
Huvudpoängen med decentraliseringen av landets skolor innebar att kursplanerna inte längre 
skulle tolkas som metodanvisningar eller ha en detaljstyrande funktion. Detta innebar enligt 
Skolverket ”att de professionella skulle få ett frirum för tänkande, egna beslut och genomfö-
rande var avgörande för utformningen. Kvalitetsförbättringar i verksamheten förutsatte med-
verkan från de professionella” (Skolverket, 2003:31). För gymnasieskolans ämnen innebar 
detta tre centrala dokument: Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, samt de ämnes-
specifika kursplanerna, i detta fall för svenskämnet. Utöver detta tillkommer en lokal kursplan 
som varje skola enskilt skapar genom pedagogiska samtal kollegor emellan. Nedan ges en be-
skrivning av dagens styrdokument tillsammans med didaktiska utgångspunkter. 
 

 Lpf 94  
1991 genomfördes en definitiv kommunalisering av det svenska skolsystemet som resulterade 
i den nya läroplanen LpO 94, läroplanen för grundskolan samt Lpf 94, läroplanen för de frivil-
liga skolformerna som inrymmer gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vux-
enutbildningen, statens skolor för vuxna samt utbildningen för utvecklingsstörda (Lpf 94, 
2006, ur inledningen). En läroplan utformas alltid under stark påverkan från samhällsrelatera-
de intressen. Pedagogen Lawrence Stenhouse definierar begreppet läroplan som ett försök att 
kommunicera de viktigaste principerna och egenskaperna hos en pedagogisk verksamhet, vil-
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ka ska överföras till en praktisk verksamhet (Imsen 2007:174). Svedner skriver likt Stenhouse 
att läroplanernas syfte är att formulera ”vissa principer för arbetet i det enskilda ämnet” 
(1999:24). I Lpf 94 uttrycks samtliga riktlinjer (1999). Här återges ett urval av de dessa, som 
jag anses vara relevanta för svenskämnet på gymnasiet.  
 
 

Skolans uppgift:  
 

[…] En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. […] Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild 
uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 
för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla (Lpf 94:4). 

 
Å ena sidan formulerar Linde ovanstående mål nämligen att skolor ska kunna vara olika, men 
att de samtidigt ska vara likvärdiga inom olikheten. Å andra sidan menar författaren att ingen 
heller kan blunda för att kvalitetsskillnader mellan skolor och kommuner kommer att uppstå 
med en decentralisering av skolan (2006:91). Detta diskuterar även Ulf Teleman, professor 
emeritus i nordiska språk, i sin bok Lära svenska (2006) och menar att det är en omöjlighet att 
uppnå likvärdighet i skolors undervisning och riktar sina argument mot skolan som en sam-
hällelig institution som ligger efter i den övriga samhällsutvecklingen. Detta menar Teleman 
är ett av skolans motstridiga mål som i realiteten är ouppnåeligt genom att det omgivande 
samhället överlägset vinner över skolan, då samhället är högst levande medan skolan tvärtom 
istället tränar eleven till osjälvständighet och samarbetssvårigheter. ”[…] Utbildningen ska 
främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar 
yrkes- och samhällslivet. […]” (Lpf 94:5). Författaren menar även att eleven alltför ofta be-
traktas som endast ansvarig för sitt betyg och inte som en lärande samhällsmedborgare 
(2006:15). 
 

Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram 
som alla i samhället behöver. Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet 
med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och 
använda ny kunskap blir därför viktig (Lpf 94:7). 

 
Meningen med skolan i förhållande till detta mål, menar Teleman, måste vara att ge eleven 
ännu mer kunskap om samhället än kunskaper som eleven själv kan hämta om samhället för 
egen maskin. Här misslyckas skolan genom att uppsatta mål ofta krockar med den faktiska 
pedagogiken, ofta på grund av den bristande resurstillgången (2006:16).  
 
”Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse kon-
sekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att 
tänka och arbeta” (Lpf 94:5). Linde skriver att för godkänt betyg krävs ett praktiskt behärs-
kande av och vetande om grundläggande fakta och begrepp. Det är för att uppnå de högre be-
tygsstegen som eleven ska kunna motivera egna ställningstaganden och värderingar, ge ex-
empel på en kritisk, granskande och reflekterande kunskap (2006:90). Detta tydliggör Tele-
mans resonemang ytterligare menar jag, genom ”[…] att man i demokratisk andra väljer de 
högsta samhällsklassernas utbildningsbehov som mål. Man låtsas som att alla elever utbildas 
till framtida akademiker eller motsvarande” (2006:15). Linde fortsätter med att påtala att långt 
ifrån alla elever har tillräckliga förkunskaper inom kärnämnena för att klara målen på ett na-
tionellt program. Alternativet blir istället det individuella programmet, som med tiden blivit 
gymnasieskolans största (2006:93). Detta kan mot denna bakgrund betraktas som att majorite-
ten av eleverna på landets gymnasieskolor inte är framtida akademiker och därigenom har ett 
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annat utbildningsbehov, som skolan bör tillgodose. Detta synliggörs även i ett annat av läro-
planens mål för skolan att uppnå: ”[…] Varje elev ska stimuleras att växa med uppgifterna 
och få möjlighet att växa efter sina egna förutsättningar” […] Skolan ska utveckla elevernas 
kommunikativa och sociala kompetens […]” (Lpf 94:6). 
 
Vad innebär målet för den undervisande läraren, att alla elever ska få verkligt inflytande över 
både arbetssätt, form och innehåll i undervisningen såsom uttrycks i läroplanen? 
 

Lärarens skall: […] se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett 
verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, uppmuntra sådana 
elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det, planera undervisningen tillsam-
mans med eleverna, låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och tillsammans med 
eleverna utvärdera undervisningen (Lpf 94:7). 

Linde menar att eleverna genom sitt accepterande och intresse kan ge läraren bekräftelse på 
undervisningsstoff, arbetssätt och form. Å andra sidan kan eleverna genom att demonstrera 
ointresse eller motstånd förmå läraren att ändra undervisningsinnehållet (2006:56). Teleman 
menar som tidigare nämnts att gymnasieskolans utbildning utformas för att passa en viss ut-
bildningsgrupp, den högre samhällsklassens barn. Detta perspektiv anser jag är relevant att ha 
kännedom om i studier om skola, undervisning och elevgrupper. Sociologen Jeanette Häger-
ström betonar förhållandet mellan klass och utbildning och menar att ”de som klarar sig bäst i 
skolan idag är de som är barn till välutbildade föräldrar som i allmänhet värderar utbildning 
högt och som har studietraditioner från hemmet” (Hägerström, 2002:49–50). Författaren me-
nar att en av skolans funktioner är att reproducera klassamhället genom att högre klassbak-
grund oftast innebär högre studier, vilket i sin tur leder till högre positioner i arbetslivet, högre 
lön, större kännedom om hur samhället fungerar och bättre vetskap om hur man som sam-
hällsmedborgare kan påverka (2002:50).  
 

Det är medelklassbarnen som är uppväxta med de ”rätta” kulturella och sociala koderna och som 
har stöd hemifrån som vet hur de ska vara och hur de ska välja för att göra ett ”bra” val. De har 
också generellt sätt lärts upp till att ta för sig möjligheter och anpassa sig till skolans värld på ett 
annat sätt än de flesta barn med arbetarklassbakgrund (Hägerström, 2002:64). 

 
Detta är ett perspektiv som har forskats mycket kring och det kan fungera som förklaring till 
variationen i elevsammansättningar och undervisningens utveckling i klassrummet. Detta kan 
ofta leda till didaktiska problem och ytterligare frågor att ställa: Vilka elever undervisar jag? 
Vad behöver gruppen? Vad behöver den enskilda eleven? Arfwedson och Arfwedson (2002) 
skriver att barn har olika långa vägar fram till skolans mål och att vägen bestäms till en del av 
föräldrarnas utbildning och tidigare erfarenheter av skolarbete, men trots variationen i elev-
sammansättning brukar den undervisande läraren i normalfallet inte ändra sin planering under 
pågående undervisning. Ibland blir det dock nödvändigt genom de negativa signaler som ele-
ver kan sända ut. En klassiker är avsiktliga störningar. Författarna skriver att ett självklart fak-
tum i skolan är att ”ingen elev kan förväntas vara genuint intresserad av alla skolans ämnen. 
Ingen! Men de allra flesta elever söker bekräftelse av sin lärare och ”skaffar sig bara” det fri-
rum som lärarens agerande medger […]” (2002:171). 

Gun Rooswall Persson skriver i sin avhandling ett avsnitt om Rebellen och de välanpassade 
(2000) och ger exempel på eleven Ivar som på ett tydligt sätt visar ”både gentemot mig och 
gruppen att han inte tänker underordna sig några instruktioner” (2000:160). Författaren skri-
ver att eleven Ivar konstruerar kön genom att ”gå emot flickornas inriktning mot uppgiften 
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[…] genom att behålla sin hiphopluva på under alla samtal, genom att göra visst uppror mot 
uppgiftskonstruktionerna och genom att inte lyssna till flickorna som visar tydliga ambitioner 
att vilja arbeta med den utdelade uppgiften […]” (2000:161). Jag tolkar beskrivningarna som 
att eleverna kan avsiktligt eller oavsiktligt störa undervisningen, genom att gå emot innehållet. 
Dessa negativa signaler som Arfwedson och Arfwedson beskriver kan även bero på det för-
hållande som Rooswall Persson beskriver: att eleverna även konstruerar kön på detta sätt.  

 

 Kursplanen för Svenska A  
”Kursplanen är det dokument som mest specificerat anger inriktningen för utbildningen i de 
olika ämnena och också det dokument som i störst utsträckning riktar sig direkt till lärarna” 
(Skolverket, 2008:18).  Kursplanen utgör det mest centrala styrdokumentet för att organisera 
undervisning för ämneslärare. Som tidigare beskrivits i Skolverkets rapport från 2008 Kurs-
planen – ett rättesnöre? uttrycker de verksamma lärarna att det för oerfarna lärare kan vara 
problematiskt att tolka kursplanen, men även att en del av de mer verksamma lärarna upplever 
svårigheter med att tolka vissa begrepp. Jag kommer i detta avsnitt med anledning av ovanstå-
ende att använda kursplanens beskrivning av ämnet svenska A samt kursmålen tillsammans 
med uppsatsens didaktiska litteratur, för att resonera kring vad dessa kursmål kan innebära. 
 

I de nya kursplanerna skulle enligt kommittébetänkandet, innehållet i ämnena framgå genom ett 
tydligt angivande av målen, och inte genom ett uppräknande av moment som i tidigare kurspla-
ner. De skulle inte innehålla anvisningar om stoff, arbetssätt, arbetsformer eller metoder. I be-
tänkandet och andra förarbeten framhålls vikten av ett friutrymme för den lokala nivån, samtidigt 
som staten skulle kunna hävda den nationella likvärdigheten genom uppföljning av de nationella 
målen (Skolverket, 2008:10). 

Kursplanen inleds med en introducerande och informerande text om ämnets syfte i helhet. De 
stycken som har kunnat härledas till ett skriftligt moment har valts ut för kommentar. De 
grundantaganden Olga Dysthe, norsk språkvetare, formulerar innebär att skrivandet alltid är 
kulturellt betingat, att skriva är detsamma som att delta i ett samtal, skribenten lär sig att skri-
va genom att läsa och skriva, eleven lär sig genom att samarbeta med andra. Enligt författaren 
är skribentens självmedvetenhet om sig själv som skribent av hög relevans och att man kan 
lära sig olika texttyper (Dysthe, 2000:13). Detta återkommer i kursplanens mål för eleven att 
uppnå: ”kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning 
av saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer” (Lpf 94:6). 
 

Genom att skriva blir tankarna synliga. Skrivandet gör det praktiskt möjligt att ta vara på tan-
karna, söka upp dem igen och följa deras utveckling.[…] Skrivandet hjälper oss att se nya sam-
manhang men också att avslöja motsägelsefulla sammanhang och bristande förståelse. Genom 
att skriva får vi ett djuplärande istället för ett ytligt lärande […]. Skrivandet kan leda till nya 
kunskaper och insikter. Att skriva är alltså en viktig lärostrategi (Dysthe, 2002:8). 

Detta återkommer enligt min tolkning även i mål för eleven att uppnå: ”Kunna använda skri-
vandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande […]” (Skolverket). 
 

Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom språket sker 
kommunikation med andra och genom läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna nya be-
grepp och lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Genom språket 
bildas kunskap och genom språket görs kunskapen synlig och hanterbar. Förmågan att reflektera 
över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden växer (Lpf 94:7). 
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Viktigt att poängtera i sammanhanget är betydelsen av att förklara för eleven vad hon ska 
skriva, hur hon ska skriva och varför. Det är först då läraren ger eleven en verklig möjlighet 
till elevens utveckling (Westman 2009:192). 

Teleman (1991), diskuterar språkets betydelse och funktion för individen och samhället. I 
denna bok knyts språket till skolans kontext och han rör sig mellan tala, skriva och olika 
språkliga strategier. Författaren har utformat vissa grundantaganden om människan som skri-
bent och uttrycker att den viktigaste språkhändelsen är när eleven bemästrar skriften och 
skriftspråket (2006). För det första måste den som ska skriva, uppfatta sig själv som en fram-
tida skribent. Detta kan vara problematiskt att motivera för eleven, då endast en minoritet 
kommer att behöva skriftspråket i sitt kommande arbetsliv. Författaren skriver vidare att en 
stor del av den svenska befolkningen enbart använder sig av sitt skriftspråk vid författandet av 
inköpslistor för inhandling. Skolan kan betraktas av många orsaker som en egen samhällelig 
institution som inte svarar upp mot samhällsutvecklingens behov i stort. Teleman skriver att 
det kan med anledning av detta, bli svårt för eleven att motivera ett stort moment av skriftligt 
innehåll, exempelvis ett artikelskrivande för elever som inte ser relevansen av skrivandet och 
skrivprocessen. Teleman föreslår därför att skrivandet behöver integreras i alla skolans äm-
nen, vilket enligt honom utgör en förutsättning för positiv språkutveckling. Om elever ser på 
sig själva som skribenter på samma sätt som de ser sig som talare, skulle närmast revolutione-
rande saker kunna åstadkommas, menar författaren (2006:37). Detta som Teleman skriver an-
ser jag återkommer i läroplanens mål för eleven att uppnå: ”Kunna inhämta, värdera och ta 
ställning till information och kunskap från bibliotek och databaser samt kunna använda dato-
rer för att skriva och kommunicera” (2006:109). Ambitionen att eleven ska uppfatta sig själv 
som en framtida skribent är ett av läroplanens mål som formuleras på följande sätt: 
 

[…] Att i tal och skrift kunna använda språket är således en förutsättning för studier och för att 
aktivt och ansvarigt kunna delta i samhällslivet. Det är därför ett viktigt uppdrag för skolan att 
skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Inom svenskämnet skall eleverna få rik-
ligt med tillfällen att använda och utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva 
och att möta olika texter och kulturyttringar (Lpf 94:5). 

Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, formulerar skriftspråkets bety-
delse för individen som samhällsmedborgare ur ett sociokulturellt perspektiv lite annorlunda i 
jämförelse med Teleman. Säljö skriver att ett fungerande och ett välutvecklat skriftspråk är en 
nödvändighet för människor att bemästra eftersom det idag har många fler användningsområ-
den:  
  

Som framgått är skriftspråksanvändning en central men samtidigt mycket sammansatt dimension 
av det moderna samhället och dess kunskapsformer. Skriftspråket fungerar som ett kitt i samhäl-
let och mellan samhällen i den meningen att det tillåter utbyte av erfarenheter och impulser inom 
snart sagt alla områden, men samtidigt fungerar det som en differentierande mekanism […] 
Skriften tränger ned i allt fler arbetsprocesser och avancerade färdigheter i läsning och skrivning 
blir en nödvändighet inom de flesta områden. Informationsteknologin är också en förlängning av 
skriftspråksorienteringen och leder till ett än rikare flöde av information och dokumentation som 
skall produceras och bearbetas. Kraven på att kunna skriva förståeliga dokument anpassade till 
olika krav hos kunder, klienter eller patienter ökar och blir en del av allt fler yrken och verksam-
heter. Skrift blir arbetsspråk för allt fler […] (SOU 1997:108). 

 
Varför jag refererar till både Telemans och Säljös beskrivning av svenskämnets skriftliga in-
nehåll, är för att jag ser en poäng hos dem båda. Från individens perspektiv behövs många 
gånger en motivering och förklaring till svenskämnets relevans som bygger på att visa eleven 
vilka användningsområden som ämnet har. Det kan vara vägen till att samhällets ökade krav 
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på ett korrekt och fullt fungerande skriftspråk får den önskade effekten.  Ett steg i att integrera 
olika perspektiv och enklare kunna erbjuda ett helhetsperspektiv i undervisningen uttrycks hos 
Svedner på följande sätt: ”Enkelt uttryckt vinner läraren och eleven mycket av tid genom att 
integrera svenskämnets delar istället för att separera dem. Det finns både ämnesteoretiska och 
ämnesdidaktiska skäl för en ämnesintegration” (1999:28). Teleman likaså skriver att om ele-
ver ser på sig själva som skribenter på samma sätt de ser sig som talare, skulle närmast revo-
lutionerande saker kunna åstadkommas (1999:109). Detta beskrivs även i mål för eleven att 
uppnå: ”Kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara med-
veten om skillnader mellan talat och skrivet språk” (Skolverket). 
 
Liknande syn som Teleman om skrivande, uttrycker Maria Westman, språkvetare vid högsko-
lan Dalarna, tidigare doktorand vid Mittuniversitetet och Stockholms universitet, genom ut-
gångspunkten att eleverna utifrån föreställningen om att olika språkliga register passar till oli-
ka situationer, ska få möjlighet till att tillägna sig en mängd olika uttrycksmöjligheter. I sin 
aktuella avhandling från 2009, skriver Westman att lärarens funktion till stor del blir att lyfta 
fram och synliggöra skriftkulturens funktion inom elevernas specifika framtida yrkesområde 
(s. 289, jfr med Svedner). ”Att få möta och öva sig i olika typer av skrivande – att få argu-
mentera, berätta, kommunicera, utreda, fantisera och övertala kan ge tillgång till en bred re-
pertoar av skriftliga uttrycksmöjligheter” (Westman, 2009:179).  Detta återkommer enligt mig 
i mål för eleven att uppnå enligt Skolverket: ”Eleven skall kunna förmedla åsikter, erfarenhe-
ter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren, 
kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv och 
för den valda studieinriktningen […]” och även genom ytterligare ett kursmål: ”Ha fördjupat 
sina kunskaper inom något område av svenskämnet utifrån intressen, behov eller vald studie-
inriktning” (Skolverket). Respons på sina inlämnade uppgifter menar Westman, är en förut-
sättning för att eleverna inte ska se sina inlämnade arbeten som en rituell handling som enbart 
skrivs i syftet att betygssättas av den rättande läraren. Responsen ska bestå i konstruktiv kritik 
från både klasskamrater och lärare; skrivandet ska alltså betraktas som en process. Detta för-
utsätter enligt Westman en oerhörd kompetens gällande medvetenhet om vad som ska läras ut 
till eleverna. Svensklärarna har en nyckelroll i att känna igen texter och deras uppbyggnad och 
att kunna förmedla detta för att eleverna ska förstå vad och hur de ska göra (2009:190). Likt 
Teleman föreslår Westman att svensklärarna borde arbeta tillsammans med andra ämneslärare 
för att utveckla en helhetssyn gällande elevernas skrivprocesser, det vill säga att arbeta med 
ämnesöverskridande arbetsformer.  
 
Svedner skriver att det skriftliga momentet i svenskämnet fått en positiv utveckling genom att 
det generellt sett skrivs mer vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom området i kom-
bination med att fler tillfällen för fortbildning inom ämnet ges. För elevens språkutveckling 
ger detta nya utvecklingsmöjligheter eftersom eleven ges möjlighet till det egna skapandet 
som skrivandet erbjuder (1999:122). Det är som tidigare nämnts, viktigt att eleverna blir med-
vetna om skrivandets användningsområden och funktioner ute i samhället. I tidigare svensk-
undervisning har det skriftliga momentet haft en allmängiltig karaktär enligt Svedner: ”Eleven 
skrev för att kommunicera med läraren, där som målet var att få så bra betyg som möjligt. 
Dessa begränsningar har sprängts menar författaren, genom att skrivandet fått en bredare 
funktion än tidigare, exempelvis via elevers tankeböcker eller loggböcker” (1999:123). Tele-
man uttrycker detta som att ”språket är vårt förnämsta redskap för tänkande och meddelelse” 
(2006: 32). 
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Mot bakgrund av ovanstående kan jag sammanfattningsvis se en samsyn hos samtliga didak-
tiker gällande det skriftliga momentets innebörd och egentliga funktion. Samtliga efterlyser 
ett vidgat synsätt i skolan på det skriftliga momentet, genom att arbeta ämnesintegrerat och att 
belysa ämnets relevans i elevernas kommande arbetsliv utifrån sitt valda gymnasieprogram. 
Att dessutom tydligare införliva en medvetenhet om samhällets skeenden är även en förutsätt-
ning för att upphöja ämnets och det skriftliga momentets status, att helt enkelt visa på hur och 
varför detta är en kompetens som behövs i samhället. 
 

 Om lokala kursplaner 
Kommunaliseringen av skolan kan mycket förenklat beskrivas på följande sätt: från nationella 
fastställda mål och betygskriterier till lokal planering av undervisning. Med andra ord så in-
nebär en lokal kursplan att ”skolarbetets konkreta innehåll och organisering inte regleras på 
nationell nivå utan lämnas till den lokala nivån och de professionella att besluta om” (Skol-
verket, 2003:31) och beskrivs ytterligare på följande vis: 
 

Den lokala arbetsplanen visar hur den enskilda skolan vill organisera sin verksamhet, reflektera 
över den, utvärdera den och förändra den. Den skall visa hur mål i de nationella styrdokumenten 
liksom mål i den kommunala skolplanen skall uppnås. En lokal arbetsplan skall vara ett levande 
styrdokument som kontinuerligt följs upp och utvärderas (Skolverket, Gy2000:06). 

 
Alla gymnasieprogrammens ämnen beskrivs genom nationella kursplaner, såsom det tidigare 
avsnittet visar för svenskämnets vidkommande. Utifrån dessa mål och kriterier ska lärare ut-
forma sin undervisning och dessa ska fungera som vägledning, något som ”förutsätter att var-
je skola gör sin egen tolkning av texterna”, skriver Skolverket (Gy2000:06). Det lokala arbetet 
på skolorna ska innefatta arbetssätt, form och grundläggande diskussioner om innehåll och 
organisering av skolarbetet. Däremot bör inte ambitionen bakom lokala kursplaner betraktas 
som en detaljstyrning av undervisningens innehåll eller form ”om eleverna skall kunna ut-
veckla de slags kunskaper som förväntas måste det skapas utrymmen i skolan som inte är helt 
definierade på förhand” (2003:23), menar Skolverket och beskriver lärarnas enskilda hand-
lingsutrymme som viktigt för elevernas individuella utveckling. Det lokala och kollegiala ar-
betet för undervisningen beskrivs likväl som en viktig komponent för en professionell yrkes-
kår: 
 

Den kanske viktigaste delen av det lokala läroplansarbetet består därför av kollegiala samtal, där 
man diskuterar, analyserar, stöter och blöter, vrider och vänder och försöker utveckla ett gemen-
samt tänkande. Genom att tala om hur man uppfattar saker, genom att diskutera och jämföra ex-
empel etc. kan successivt en gemensam professionell referensram utvecklas, vilket är en viktig 
förutsättning för att tillsammans på skolan driva och utveckla verksamheten (Skolverket, 
2003:24). 
 

Utan kollegiala samtal, menar Skolverket ”finns risken att målskrivningarna i styrdokumenten 
alltför mekaniskt bryts ner i delområden och överförs till innehåll i skolarbetet. En sådan ut-
veckling skulle sannolikt innebära att skolarbetet alltför mycket blir en fråga om att ’gå ige-
nom’ eller ’klara av’ olika innehållsliga moment” (2003:19). 
 
I Skolverkets rapport Kursplaner – ett rättesnöre från 2008, framkommer en systemkritik från 
verksamma lärare mot styrdokumentens utformande, eftersom de anser att det är svårt att 
formulera målen konkret för eleverna. Kritiken från lärarna består även av uppfattningen att 
det är ett alltför omfattande arbete med att utforma en lokal kursplan för varje ämne mot bak-
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grund av att det inte finns någon tid att avsätta för detta arbete. Samtidigt uttrycker de ett 
starkt behov av att få samtala tillsammans kollegialt om undervisning och arbetssätt. I rappor-
ten framkom lärares behov av preciseringar inom det enskilda tolkningsutrymmet, i form av 
kommentarmaterial innehållande förslag på författare och olika texttyper som eleverna ska 
bekanta sig med (2008:30). När det gäller undervisningens utformning vill samtliga lärare be-
hålla det pedagogiska friutrymme som medföljer målstyrning och avvisar en alltför detaljstyrd 
undervisning från statens sida. Rapporten visar också att trots kritiken så har 95 % av de del-
tagande svensklärarna fört en ämnesdiskussion med sina kolleger om de nationella målen och 
kriterierna. Varför lokala kursplaner utarbetas varierar mellan skolor visar Skolverkets rapport 
(2008:37). Ibland betraktas lokala kursplaner som en sorts fortbildning, där lärarna ges tillfäl-
len att tillsammans samtala och arbeta kring de gemensamma målen. I andra fall kan en lokal 
kursplan utarbetas för att vara till hjälp för både elever och föräldrar, en konkretion i samtalen 
mellan hem och skola. De kan även utformas i syftet att fungera som hjälp till vikarierande 
lärare eller nyutexaminerade. Skolverkets rapport Grundskola för bildning – kommentarer till 
läroplan, kursplaner och betygskriterier från 2003 kom fram till följande slutsatser när det 
gäller lärares uppfattningar om kollegial och enskild tolkning av kursplanen: 
 

De nationella kursplanerna är medvetet utformade så att en lokal uttolkning behövs. Om denna 
uttolkning inte görs kollektivt, så görs den individuellt av de olika lärarna – mer eller mindre re-
flekterat, mer eller mindre uttryckligt och verbaliserat. Flera av de intervjuade vittnar också om 
att olika lärare arbetar på olika sätt, ”var och en snickrar på sin vrå”, som en lärare uttryckte det. 
En variation är inget fel i sig, utan också inbyggt och avsett i systemet. Skillnaden mot en 
gemensam uttolkning är dock att lärarna inte utmanas i sina individuella tolkningar av kurspla-
nerna och därför inte tvingas argumentera, reflektera och kanske i förlängningen förändra sin 
verksamhet (Skolverket, 2003:32). 

 
Mot bakgrund av detta kan slutsatsen dras att de nationella styrdokumenten bör betraktas i 
första hand som riktlinjer för skolors och lärares arbete med uppläggning av undervisning ut-
ifrån innehåll och genomförande. Detta i sin tur förutsätter en pedagogisk diskussion på de 
lokala skolorna om hur dessa mål bör konkretiseras, som ska grundas på kollegiala samtal och 
som vidare anses som en viktig förutsättning både för att driva, men också för att utveckla 
verksamheten. De fastställda målen i både läro- och kursplanerna måste både tolkas och vär-
deras innan de kan omformuleras till konkreta innebörder på klassrumsgolvet. Genom profes-
sionella överväganden kan man då som pedagog tillsammans med de andra lärarna utforma 
”ett gemensamt språk för att tala om verksamheten vilket underlättar då man skall motivera 
och förklara för elever och föräldrar” (Skolverket, 2003:21).  
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 Tidigare forskning 
Jag har i uppsatsen använt nordisk forskning, ifrån Sverige och Norge. Urvalet för denna upp-
sats innefattar forskning av både språkvetare, didaktiker och litteraturvetare, som tillsammans 
bidrar med en enhetlig bild av svenskämnet. 

 

 Avhandlingar 
Ett flertal tidigare studier finns gjorda inom svenskämnet. Gemensamt för de som jag hänvisar 
till i detta avsnitt är att de alla avhandlar det skriftliga momentet på gymnasiet i ämnet svens-
ka. Något som urskiljer min undersökning från dessa är det tydliga elevperspektiv som av-
handlingarna utgår ifrån. Jag ställer inte frågan om elevperspektivet utan riktar mig enbart 
mot lärarna, men anser likväl att dessa avhandlingar är relevanta för min undersökning efter-
som de alla angränsar till mitt område. Maria Westman (2009), skriver om skrivpraktiker i 
gymnasieskolan, det vill säga att hon undersöker vad och hur elever skriver, samt hur lärare 
anpassar sin undervisning utefter elevernas gymnasieprogram. Detta leder till en innehållslig 
skillnad gällande utdelade uppgifter till eleverna. Westman har till skillnad från mig varit inne 
i klassrummet och observerat elevernas accepterande eller avvisande gentemot de utdelade 
elevuppgifterna och är mot bakgrund av det, relevant för min uppsats. Lotta Bergman (2007), 
svensklärare och språkvetare, skriver om en liknande undersökning som Westmans om gym-
nasieprogrammens olika kulturer gällande elevers inställning till att skriva. Detta är en under-
sökning som inriktar sig på skillnader i undervisningen av olika gymnasieprogram. Christina 
Ohlin-Scheller (2006), litteraturvetare vid Karlstads universitet, problematiserar i sin avhand-
ling Ett vidgat textbegrepp (2006), det faktum att undervisningen anpassas efter olika program 
och elevers inställning och menar att lärare som ställer lägre krav på sin och elevernas under-
visning, gör eleverna en björntjänst i slutändan. Ohlin-Scheller aktualiserar frågan om likvär-
dig utbildning, något som angränsar till min undersökning.  

 

 Didaktisk litteratur 
Utöver ovanstående urval av tidigare forskning, finns en stor mängd forskning om elevtexter 
och bedömning av dessa. Språkvetarna Anne Palmér och Eva Östlund-Stjärnegård (2007), 
Uppsala universitet, ger likt de norska språkvetarna Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg och Tor-
laug Løkensgard Hoel (2002), exempel på mallar för bedömning av elevtexter, något som an-
gränsar till min undersökning. Det alla undersökningar har gemensamt och som därför är av 
värde för mig, är deras gemensamma utgångspunkt, vilket är det skriftliga momentet på gym-
nasiet och författarnas samlade kunskaper om ämnet i stort, även om deras skilda utgångs-
punkter inte är identiska med mina. Per Olov Svedners bok Svenskämnet och svenskundervis-
ningen, 1999, använder jag i undersökningens bakgrund och resultat, eftersom han kopplar 
svenskämnet till historiska och aktuella kursplaner och till praktisk undervisning. Likaså an-
vänder jag mig av Ulf Telemans bok Lära svenska, 1991, eftersom han beskriver svenskäm-
nets funktion för individen och samhället. Svedners och Telemans perspektiv kompletterar 
varandra och är därför användbara för min undersökning. Ett generellt mål som beskrivs i Lpf 
94 är att skolan ska främja elevens kommunikativa och sociala utveckling. Eleverna ska utbil-
das i att utveckla ett kritiskt och logiskt tänkande, vilket gynnar de framtida samhällsmedbor-
garna och samhället. De ska få rikligt med tillfällen att öva sig i sina kunskaper och i att ta 
ansvar samt att tillsammans med läraren planera innehållet i undervisningen. Varje elev ska 
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även få möjlighet till att växa efter sina individuella förutsättningar. Förslag till vad detta kan 
innebära och uttryckas i det skriftliga momentet åskådliggörs av Berge som utvecklat det så 
kallade skrivkompetenshjulet (2005). Detta redskap anser jag vara ett hjälpmedel för att kon-
struera uppgifter utifrån ett övergripande perspektiv. Skrivkompetenserna används främst som 
ett metodologiskt redskap för lärare att konstruera uppgifter och nationella prov efter och in-
delas i sex olika kategorier: Kommunikation och information, Identitetsutveckling och själv-
reflektion, Kunskapsutveckling och reflektion, Kunskapslagring och strukturering av kun-
skap, Konstruerande av textvärldar samt Åsiktsutveckling och övertalning. Modellen för detta 
skrivkompetenshjul används i Sverige vid konstruktion av uppgifter till nationella prov bl a. 
Jag kommer i analysens jämförande kommentarer att diskutera om lärarnas uppgifter faller 
inom ramen för Berges kategorier för uppgiftskonstruktion (se bilaga 1). 

 Rapporter 
Skolverket gav ut Kursplanen – ett rättesnöre? – Lärarna om kursplanerna i svenska, sam-
hälle och kemi, vars syfte är att redovisa resultaten av en utvärdering av skolans kursplaner 
(2008). Författaren konstaterar att ett framträdande drag hos alla lärare är kluvenheten inför 
användningen av kursplanen i den enskilda och praktiska undervisningen. Många lärare efter-
lyser tydliga riktlinjer. Ett annat resultat av undersökningen är att lärarna uttrycker sig positivt 
om att ha en stor pedagogisk frihet och ställer sig därför tvekande inför det omvända, att un-
dervisningen skulle styras centralt istället för lokalt. Ytterligare ett resultat som redovisas i 
denna rapport är att hälften av de intervjuade lärarna framför kritik då de upplever en otydlig-
het i kursplanernas begreppsformulering. Det uttrycks av de intervjuade lärarna på följande 
sätt: 

[…] Kursplanen är svårt skriven och kan därför vara svår att förstå. Man beskriver det som ”lite 
diffust, lite vagt”, ”abstrakt och omständligt” eller säger att i vissa formuleringar kan man ”tolka 
in hur många olika saker som helst”. Det är dock sällan de intervjuade lärarna själva som har 
svårt att förstå kursplanen egentligen, utan elever och föräldrar, eller mer oerfarna eller outbil-
dade lärare (Skolverket 2008:27). 

 
En annan svårighet som en del lärare upplevde vilket framkom i rapporten, var olikheten mel-
lan lärare ”där kolleger kunde ha ingen eller mycket lite utbildning i ämnet eller mycket okla-
ra uppfattningar om hur kursplanerna ska läsas […]. I dessa fall kan man tala om en bristande 
professionell tolkningsbas som ett hinder för professionell utveckling” (2008:37). En tredjedel 
av lärarna anser att det är problematiskt att garantera en likvärdig undervisning och bedöm-
ning, något som angränsar till min undersökning.  
 
Enligt Högskoleverkets rapport från 2005 är bristande läs- och skrivundervisning en realitet 
vid landets lärarutbildningar och de bedöms vara i behov av utveckling. Mot bakgrund av den 
statliga utredningen SOU (1997:108) som fastslår detta har ett nytt projekt utarbetats som för 
min studie är högst relevant, men som ännu inte etablerats vid Sveriges lärarutbildningar: 
textaktiviteter och kunskapsutveckling i skolan (TOKIS). Detta har utarbetats vid Göteborgs, 
Stockholms och Örebros universitet av Ledin, Holmberg och Wirdenäs, alla språkforskare och 
didaktiker och har nu utvecklats till ett samarbete med norska språkvetare såsom Løkensgard 
Hoel, Dysthe och Hertzberg. Projektets syfte är att utveckla en vetenskapligt förankrad skriv-
pedagogik för lärarstuderande att arbeta med under sin verksamhetslagda utbildning (VFU) i 
elevgrupper samt att studera hur verksamma lärare arbetar med svenskämnets skriftliga mo-
ment. Projektet TOKIS syftar även till att öka förståelsen för skrivutveckling och har viss re-
levans för den lärarutbildningsreform som ägde rum 2001. Projektledaren Ledin är aktuell 
forskare i läroböcker i textanalys och skrivforskning, likaså Holmberg som beskriver värde-
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ringar om textaktiviteten i sin avhandling från 2002. Tredje projektledaren Wirdenäs skriver i 
sin avhandling från 2002 om textaktiviteten i gymnasieelevers talspråk. TOKIS är ett så kallat 
trefas-projekt som utformas från vt 2005 till ht 2009 och pågår under lärarstuderandes studie-
tid, med anledning av att det är relativt begränsad vägledning i hur ”elever ska få en tillräck-
ligt mångsidig textträning” (Ledin 2005:3).   

Skolverkets rapport Grundskola för bildning – kommentarer till läroplan, kursplaner och be-
tygskriterier (Skolverket, 2003), används i uppsatsens bakgrund i avsnittet om lokala kurspla-
ner. Denna rapport uppkom med anledning av att målstyrningen medfört förändringar i sko-
lorna som kan vara problematiska att handskas med som enskild lärare. Ambitionen är att 
rapporten kan användas som riktlinjer i arbetet med den målstyrda skolan på ett lokalt plan. 
Denna rapport anser jag vara relevant för min undersökning. Den riktar sig specifikt till lärar-
na inom grundskolan, men det är främst i avsnitten om läroplanen och betygskriterier. Avsnit-
tet om kursplaner och det lokala arbetet på skolorna är av allmängiltig karaktär och är därför 
användbart i min undersökning.  

 

 Lärarens nya roll – det pedagogiska handlingsutrymmet  
Den nya reformen som föregicks av kommunaliseringen, förutsatte att tolkningen av kurspla-
nen skulle anta formen av ett professionellt samtal om kunskap, lärande och framförallt hur 
lärandet bäst organiseras på den lokala skolan (Skolverket, 2008, rapport 310). Det skulle bi-
dra till att lärarna tillsammans skulle hålla frågorna levande om hur undervisningen ska an-
passas på bästa sätt för att uppnå målen. Ambitionen var också att lärarna skulle kunna indi-
vidanpassa sin egen undervisning utifrån elevgrupp, behov, önskemål och intressen. Ytterliga-
re en ambition var att på ett demokratiskt sätt låta eleverna ta plats i undervisningen och i va-
let av stoff. Demokratiaspekten var här central, eftersom den tydliggör elevens rätt som sam-
hällsmedborgare. Skolan måste även vara öppen för förändring och kritik av människor i 
samhället med större kompetens. Att diskutera och argumentera för sina val som lärare ingår i 
ett föränderligt samhälle och ingår i öppenheten i mötet med elever och föräldrar (Skolverket, 
2008:13). 

Omvälvande processer i skolorna skedde till följd av skolornas kommunalisering, genom nya 
läroplaner och målstyrning (Linde, 2006:113). En annan typ av uppgift för lärarna att arbeta 
med blev att från att ha tolkat huvudmoment i de tidigare läroplanerna, till att själva utforma 
undervisningens innehåll och arbetssätt utifrån mål i nuvarande styrdokument, vilket krävde 
en oerhörd kompetens gällande lärarnas förmåga att konstruera arbetsuppgifter och att välja 
lämpliga arbetsformer. Linde skriver att vid denna tid började samhället att tala om läraryrket 
som en yrkesprofession som kräver ”[…] en vetenskaplig skolning, kontinuerlig fortbildning, 
kåranda, en etisk standard för yrkesutövningen och framförallt att arbetet sker med stort per-
sonligt ansvar som motsvaras av personlig frihet i utformning av uppgifterna” (Linde, 
2006:114). Liksom Linde anser jag detta vara problematiskt då nyblivna lärare skall ha kom-
petens i någonting som de inte utbildats i, nämligen hantverket (2006:114). Som blivande lä-
rare ser jag den stora friheten som ett spännande men närmast betungande ansvar, ett resultat 
av att jag inte förberetts tillräckligt i utbildningen, såsom Linde nämner.  
 
I och med det nya styrsystemet lades ett mycket stort ansvar på den lokala nivån. Många 
gånger blev det ingen kompetensutveckling om de nya kursplanerna på skolorna i samband 
med införandet. Andra har lyft fram hur traditioner inom lärarkåren och ämnena är av starkast 
betydelse för verksamheten. Kursplaner som avviker mycket från den hos lärarna djupt inar-
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betade ämnestraditionen har visat sig ha svårt att få verkan.  Detta har visat sig innebära att 
nyheter i kursplaner läggs vid sidan av gamla uppfattningar om vad man ska göra, så att det 
uppstår en oenighet gällande stoffet i ämnet och svårigheter att prioritera uppkommer. En hy-
potes i debatten är att systemet är komplicerat med sin fördelning av ansvar på flera inom 
verksamheten, med olika slags mål och med ett stort friutrymme i professionen.  I och med 
detta förhållande kan kraven på likvärdig betygsättning och uppföljning av måluppfyllelsen 
bli särskilt svåra att uppfylla (Skolverket, 2008:7). 
 
Berg och Wallin har skapat ett begrepp som beskriver förhållandet mellan den politiska styr-
ningen och den medföljande metodfrihet lärare har som benämns det pedagogiska hand-
lingsutrymmet. För att behärska den metodfrihet lärare har, är en professionalism samt en äm-
neskompetens förutsättningar för att lyckas (Imsen 2007:214). Detta begrepp utgör ett av upp-
satsens mest centrala, då lärarnas uppgiftskonstruktion ses i relation till detta handlingsut-
rymme och den tillkommande friheten. Lotta Bergman beskriver i sin avhandling från 2007 
innebörden av målstyrning för verksamma lärare. Hennes beskrivning menar jag motsvaras av 
Bergs och Wallins begrepp.  
 

Det relativa handlingsutrymme lärare har i val av innehåll för olika elevgrupper utökades vä-
sentligt genom gymnasiereformen Lpf 94 (1994). Kursplanerna är, enligt Lpf 94, inte längre in-
nehållsbaserade utan anger mål som eleverna kan uppnå på olika vägar, med hänsyn tagen till 
elevernas förutsättningar och behov. Målstyrningen decentraliserar beslut och ansvar. Det är lä-
raren i kraft av sin professionalism som, utifrån läroplanens övergripande mål och kursplaner, 
tillsammans med eleverna väljer innehåll och form för undervisningen (Bergman, 2007:15). 

 
I förhållande till detta pedagogiska handlingsutrymme som lärare omfattas av, såsom Berg 
och Wallin beskriver och som Bergman ytterligare förklarar, kan jag bättre förstå verksamma 
lärares arbete med och utformning av elevuppgifter. Detta tydliggör även uppsatsens utgångs-
punkt ytterligare och i relation till detta kan jag ställa frågan om hur lärare väljer att gå till-
väga sitt vardagliga arbete. 
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 Syfte och metod 
I detta avsnitt följer en beskrivning av studiens syften och den metod som har använts i arbe-
tet. I samband med metoddelen följer en beskrivning av de forskningsetiska principer vilka 
fungerar som förutsättning för intervjuernas genomförande, trovärdighet och säkerhet för de 
inblandade. Informantsurvalet, intervjufrågor och genomförande beskrivs därefter, som avslu-
tas med en sammanfattande metodkommentar innan resultatet av undersökningen presenteras. 
 

 Syfte 
Uppsatsens övergripande problemformulering är att studera hur lärare inom svenskämnet på 
gymnasiet uppfattar arbetet med elevuppgifter inom svenskämnets skriftliga moment utifrån 
målstyrning. Arbetet har nedanstående delsyften som tillsammans avser att ge en enhetlig bild 
av lärares uppfattningar om svenskämnets skriftliga moment. 

Att beskriva, tolka och jämföra lärares beskrivningar av det skriftliga momentet. 
Att beskriva, tolka och jämföra lärares uppfattningar av arbetet med skriftliga elevuppgifter.  
Att undersöka lärarnas uppfattningar om hur målstyrning påverkar deras arbete inom ovanstå-
ende arbetsområde. 
Att undersöka om lärarnas utdelade skriftliga uppgifter överensstämmer med Berges modell 
för uppgiftskonstruktion. 
 
I denna studie innebär elevuppgifter alltifrån pedagogiska aktiviteter i klassrummet till läxor 
utanför skoltid, från enskilda skrivuppgifter till gruppbaserade, från liten till större omfatt-
ning. I de jämförande kommentarerna aktualiseras Berges skrivkompetenshjul för att under-
söka om lärarnas uppgifter sammanfaller med författarens modell för uppgiftskonstruktion. 
Ovanstående avsnitt kommer att ligga till grund för uppsatsens avslutande diskussion.  
 

 Avgränsning 
I undersökningen gör jag dessa avgränsningar: De förenade begreppen klass, genus och etnici-
tet kommer inte att beröras i uppsatsen, inte heller elevperspektivet och till sist berör studien 
enbart kursen Svenska A på gymnasiet. Ett mer allmängiltigt än ämnesspecifikt område är 
undersökningar gjorda om elevgrupper och sammansättningar utifrån variablerna klass, genus 
och etnicitet som spelar in i lärarens möte med elever och därigenom är relevant att ha i åtan-
ke i denna undersökning.  Detta är inte en utgångspunkt för undersökningen på så sätt att in-
tervjuerna kommer att behandla dessa aspekter enskilt. Däremot är detta relevanta frågor att 
ha i åtanke vid all undervisning och kan möjligtvis bli ett av samtalsämnena som intervjuerna 
kommer att handla om. Vilka elever undervisar jag? Bör undervisningen anpassas efter ele-
vernas programtillhörighet? På vilket sätt kan genus tänkas spela in? Hur kommer eleverna att 
motta min undervisning? Är elevers klasstillhörighet av avgörande betydelse för måluppfyl-
lelsen? Detta perspektiv i forskningen representeras av sociologen Jeanette Hägerströms av-
handling Likvärdighet i en skola för alla (2002). Hennes utgångspunkt kommer att presente-
ras i förhållande till avsnittet om läro- och kursplanen för skolan. Konstruerandet av kön i 
skolan exemplifieras i Gun Rooswall Perssons avhandling Lärande samtal – elevers kollekti-
va textbygge i samband med diktskrivande (2000). Denna avhandling utgör ett intressant per-
spektiv i diskussionen om elevers sätt att påverka lärarens undervisning både till innehåll och 
genomförande, som ytterligare åskådliggörs av Arfwedson och Arfwedson i resonemanget om 
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elevers sätt att påverka undervisningen (2008). Den andra avgränsningen utesluter elevper-
spektivet som kortfattat innebär att elevernas mottagande av utdelade uppgifter, inte kommer 
att beröras i uppsatsen. 

 

 Metod 
För att undersöka hur lärare uppfattar arbetet med kursens skriftliga moment och elevuppgif-
ter, kommer verksamma lärare inom svenskämnet på en gymnasieskola att intervjuas enligt 
kvalitativ metod. Beslutet att välja intervju som huvudsaklig metod ska vara grundat på över-
tygelsen att det i jämförelse med andra metoder är det bästa sättet att få fram den information 
forskaren är ute efter (Merriam 2008:87). Denna information, nämligen att få veta hur lärare 
uppfattar sitt arbete, hade inte varit möjlig att få ta del av genom vare sig observation eller 
enkät. Observation hade först och främst beskrivit mina intryck av lärarnas arbeten och svarat 
på frågan hur de arbetar. Eftersom lärarna med största sannolikhet utformar sin undervisning i 
samspel med eleverna och eftersom jag inte avser att undersöka detta i denna studie är obser-
vation en alltför omfattande insamlingsmetod. Inom kvalitativ metod undersöks process, in-
nebörd och förståelse. Forskaren använder ord i huvudsak snarare än bilder, siffror och dia-
gram. Vad gäller studiens datainsamlingsteknik, kommer intervjuer som vilar på kvalitativ 
grund att lämpa sig bäst för att uppnå studiens syfte, en grund som beskrivs av Patton på föl-
jande sätt: ”Kvalitativa data består av detaljerade beskrivningar av situationer, händelser, 
människor, samspel och observerade beteenden, av direkta citat från olika personer om deras 
erfarenheter, åsikter, register […]”(Merriam, 2008:34–35). 
 

Då syftet med intervjuerna är att detaljerat beskriva hur lärare uppfattar arbetet med skriftliga 
momentet och elevuppgifter, sätter jag upp ramar med hjälp av frågor för att få tillgång till en 
viss information från samtliga respondenter. På samma gång kommer frågorna att vara av öp-
pen karaktär så att svaren inte framkommer som resultat av ledande frågor. Lärarnas erfaren-
heter står i centrum, så plats för dem ska ges att själva beskriva sina erfarenheter. Merriam 
benämner detta delvis strukturerad intervju: ”Dessa intervjuer styrs av ett antal frågor eller 
frågeställningar […] men varken ordalydelse eller ordningsföljd bestäms i förväg” (Merriam, 
2008:88). Författaren betonar metodens stora fördel, som anses vara flexibiliteten och anpass-
ningen till situationen som kommer med en delvis strukturerad intervju i kombination med 
rätt ställda frågor. Intervjuaren kan ställa respondenten frågor beträffande: 1) erfarenheter och 
beteenden, 2) åsikter och värderingar, 3) känslor, 4) kunskapsfrågor, 5) sensoriska frågor eller 
6) demografiska frågor (s. 93). Relevant för denna studie är att utforma intervjufrågor som rör 
sig mellan och täcker områdena erfarenheter och beteenden samt åsikter och värderingar. In-
formanterna är vid intervjuernas början införstådda med att frågorna rör svenskämnet (se bila-
ga 2). I denna undersökning har jag använt mig av kategorierna erfarenheter och beteenden 
samt åsikter och värderingar (Merriam, 2008:93). 

 
Forskningsetiska principer 

Studiens metod har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning vilka fastställdes 1990, och har till syfte att ge normer för för-
hållandet mellan forskaren och uppgiftslämnaren (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga forsk-
ningsetiska principer indelas i fyra huvudkategorier vilka alla utformats efter ett grund-
läggande individskydd, för att skydda individen mot psykisk och fysisk skada, förödmjukelse 
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eller kränkning: Informationskravet innebär att uppgiftslämnaren ska informeras om studiens 
syfte och relevans. Informanten ska även informeras om dess frivilliga medverkan samt inter-
vjuns genomförande i stora drag. Samtyckeskravet innebär att uppgiftslämnaren helt och hål-
let är informerad om dess absoluta frivilliga medverkan, som innebär informantens rättighet 
att avbryta intervjun om det känns aktuellt. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter 
och insamlad information av uppgiftslämnaren enbart ska tillhandahållas av forskaren. Om en 
uppgiftslämnare önskar bli struken ur ett forskningsmaterial ska detta uppfyllas. Nyttjande-
kravet innebär att informationen som utlämnas från uppgiftslämnaren enbart kommer att an-
vändas i forskningsmässiga sammanhang (2002). I denna studie har samtliga forskningsetiska 
principer uppfyllts, då informanterna informerats om studiens syfte, deras frivilliga medver-
kan, anonymitetskravet samt i vilka sammanhang informationen kommer att användas. Infor-
mation om informanterna som framkommer gäller deras yrkesroll samt deras erfarenheter och 
åsikter. För att spara tid vid intervjutillfällena informerades informanterna om ovanstående 
skriftligt innan intervjuerna genomfördes, samt att informationen skulle komma att spelas in. 

 

 Urval och presentation av informanterna 
Informanterna är fyra till antalet och arbetar vid en och samma gymnasieskola i Norrland. De 
tillhör både teoretiska och praktiska gymnasieprogram. Samtliga har mångårig erfarenhet av 
läraryrket och alla har ett förflutet som verksamma vid olika skolor runtom i Sverige. Infor-
manterna benämns i uppsatsen med fingerade namn: Astrid, Bodil, Carina och Dan. Astrid har 
arbetat vid gymnasieskolan under en sjuårs-period medan Bodil har varit anställd vid gymna-
sieskolan under en kortare period, men har arbetat många år vid Komvux i ämnena svenska 
och engelska. Även Carina har ett förflutet vid Komvux-utbildning, men arbetar nu vid gym-
nasieskolan och har svenska, tyska och engelska som ämneskombinationer. Dan är lärare i 
svenska och engelska och har varit verksam inom läraryrket i 5 år. Den skola där lärarna arbe-
tar är en skola där även jag arbetat under en tid och på dessa grunder har urvalet skett. Jag vet 
således vilka lärare som är verksamma inom svenskämnet, däremot är jag inte införstådd var-
ken med deras arbetssätt eller tillvägagångssätt vid uppgiftskonstruktion. Denna urvalsstrategi 
benämner Merriam typfallsurvalet, vilket innebär att ”forskaren utformar en egenskapsprofil, 
som sedan forskaren söker etablera kontakt med. […] Vem som än uppfyller kriterierna kan 
då delta i undersökningen” (2008:63). De kriterier som egenskapsprofilen för denna studie 
innehåller är verksamma lärare i svenskämnet samt en åldersspridning mellan informanterna. 
Samtliga tillfrågades om medverkan i studien utifrån sin yrkesroll som verksamma svensklä-
rare. De har alla erfarenhet av att arbeta med det skriftliga momentet med tillhörande upp-
giftskonstruktion.  

 
Intervjugenomförande 
Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats, i olika lokaler. Var och en av 
intervjuerna tog cirka 1 timme. Till hjälp hade jag bandspelare, vilket underlättade samtalet 
genom att det inte behövde bli avbrutet för anteckningar. Det underlättar också analysarbetet 
eftersom jag kan lyssna till inspelningen om och om igen. Antingen inväntade informanten de 
övergripande frågor som studien gäller, eller så inledde informanten efter eget initiativ samta-
let med att börja berätta fritt om sitt arbete. Om informanten själv inledde samtalet, blev min 
roll att styra samtalet mot min frågeställning.  
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Sidospår kom intervjuerna in på, mest pga att ur svaren föddes många andra intressanta frågor 
att ställa till följd av att alla svenskämnets moment överlappar varandra, det vill säga tala, 
läsa, skriva och lyssna. Vid de tillfällen då intervjuerna direkt kom att handla om specifika 
elevexempel stängdes bandspelaren av, då denna information inte kommer att utgöra någon 
grund för analys, samt med anledning av lärarens tystnadsplikt. Precis som Merriam beskrev 
intervjusituationen kom frågor och svar i olika ordning hos deltagarna beroende på informan-
tens och mitt samspel i intervjuns inledning. Materialets inspelade tid uppgick till drygt 4 
timmar.  
 

 Metodkommentar 
Jag kommer att beskriva och tolka de intervjuer som jag ska genomföra för att både förklara 
och förstå informanternas erfarenheter och kunskaper, efter anteckningar av de inspelade in-
tervjuerna. Det finns enligt pedagogen Steinar Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun 
(1997), ”ingen förutsättningslös tolkning av samtal” (1997:52), något som jag instämmer med 
till fullo. Jag kommer genom tolkning av mitt material att infoga en jämförande aspekt lärarna 
emellan i anslutning till resultaten. Mina tolkningar och beskrivningar kommer att ingå som 
en avslutande del i resultatet. Processen att välja ut relevanta delar av intervjuerna som lyfts 
fram för fortsatt analys anser jag även innehålla ett moment av tolkning. I tillvägagångssättet 
av denna del i uppsatsen har jag använt mig av Jan Hartmans bok Vetenskapligt tänkande 
(2004), som skriver att arbetet ska inledas med ”kodning”, vilket kortfattat innebär att finna 
väsentliga begrepp ur textmassan och sedan bilda kategorier av de som anses vara sam-
manhörande. Det är studiens övergripande fråga som är avgörande för vilka begrepp som an-
vänds och vilka som förkastas (Hartman, 2004:287). Detta underlättar vid sortering och kate-
gorisering av materialet. Jag skriver ut valda delar av lärarnas information enligt skriftspråklig 
norm och inte efter lärarnas talspråk. Nästa steg i bearbetningen av det empiriska materialet är 
den tolkningsprocess som Kvale beskriver på följande sätt: utifrån min förförståelse kommer 
jag att beskriva och tolka samtalen i stort, det vill säga få ett första intryck av alla intervjuerna 
och de fyra informanterna. Därefter väljer jag ut vissa delar ur intervjuerna, omtolkar helhe-
ten, går sedan tillbaka till delarna och omtolkar dessa, för att slutligen återgå till helheten. 
Detta benämner Kvale ”en ständig växling mellan delar och helhet” (Kvale, 1997:51). Den 
slutgiltiga tolkningen ska avslutas när det finns ett ”sammanhang i texten, utan logiska mot-
sättningar” (1997:51). En förutsättning för att uppnå en god beskrivning av intervjuerna är att 
jag bör vara medveten om att mina förkunskaper påverkar min tolkning. Resultaten av inter-
vjuerna kommer att innefatta en jämförande aspekt, då jag i anslutning till varje resultatdel 
kommer att kommentera likheter och skillnader lärarna emellan.  

Resultatet av undersökningen indelas i tre övergripande avsnitt för att konkretisera uppsatsens 
syften: Lärarnas uppfattningar om målstyrning och styrdokument, Svenskämnets skriftliga 
moment – ur lärarperspektiv, samt Lärarnas skriftliga uppgifter som följer i nästa avsnitt. 
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 Lärarnas uppfattningar om målstyrning och styrdokument 
I detta avsnitt har lärarna Astrids, Bodils, Carinas och Dans uppfattningar av målstyrning och 
styrdokument undersökts liksom frågan om de anser att detta har påverkat deras individuella 
undervisning. Det har visat sig att studiens tre av fyra lärare har upplevt övergången från tidi-
gare läroplaner till Lpf 94. Dan är den lärare som enbart varit verksam under den nuvarande 
läroplanen. 

Läraren Carina minns sin egen reaktion när de nya läroplanerna LpO 94 och Lpf 94 kom. ”Det 
var målen som var viktiga, inte hur du ska nå dit”. Då var läraren verksam vid en grundskola 
och kunde inte riktigt förstå innebörden med en gång: 

Jag var väldigt förvirrad och tyckte det var stor skillnad mellan mål och regelstyrning. Jag för-
stod ingenting. Orden var nya. En man från skolkontoret kom och föreläste för oss lärare om den 
nya läroplanen. På den tiden benämndes hela skolkontoret för staben. Den var ju jätteliten sa 
han, så att den skulle få plats i bakfickan. Vi feminister muttrade. Vadå få plats i bakfickan? 
Som tack för föreläsningen skrev jag en limerick: Det kom en expert från staben som föredrog 
den senaste planen. Från fickan där bak han gav en försmak. Men hörrni, ska vi ta den? 

Lgr 80 beskriver Carina som ”fyrkantig och livlös. Jag hade fastnat och tyckte inte det var 
roligt och kände sista åren att jag inte gjorde ett bra jobb”. Då började hon på Komvux och 
fick ny inspiration via en skolutvecklingsrörelse och nya arbetskamrater. ”Skolutvecklingen 
syftade till att få nya insikter om skolarbete överhuvudtaget som innebar trygga basgrupper 
för eleverna som ska resultera i resonemang och frågeställningar. Eleverna frågar frågor istäl-
let för att läraren ska regelrätt undervisa. Det kändes som ett paradigmskifte”, berättar Carina. 
Läraren berättar vidare att det på hennes nuvarande arbetsplats fanns en lokal kursplan för 
svenskämnet när hon tillsammans med en annan lärare kom som nya. De kunde därför inte ar-
beta enligt den befintliga, eftersom de inte instämde med detta innehåll. ”Det står inte i kurs-
planen att eleverna ska skriva recensioner, rapporter och andra saker på r, däremot ska de 
kunna skriva, resonera och beskriva. […] Det knakar lite i diskussionerna”.  

Om läroplaner berättar Dan att han enbart varit verksam som lärare under Lpf 94 och därför 
inte kan relatera till något tidigare styrdokument, men berättar att han ägnar mycket tid till att 
klargöra för eleverna vad som förväntas och vad som ska göras, så att inga onödiga missför-
stånd uppstår på grund av otydlighet.  Läraren berättar också att en lokal kursplan för svensk-
ämnet finns. Den är inte tillräckligt utarbetad, så den används inte eftersom den inte är till nå-
gon hjälp: ”Du skulle inte bli hjälpt av den eftersom den inte konkretiserar målen utan möj-
ligtvis ger förslag på en del saker. Den ska finnas någonstans, men har varit under utveckling 
sedan jag kom hit 2005”. Han berättar också att han är avvisande mot traditionsbegreppet: 
”Om vi gör saker bara därför att och för att det alltid har gjorts på ett visst sätt, blir det väldigt 
svårt att motivera valen för eleverna och vi ska ju kunna motivera våra val för eleverna”. Dan 
fortsätter att berätta om målet som innefattar läsning av centrala svenska och nordiska verk 
och menar på att man aldrig kan undvika exempelvis Strindberg. ”Något som jag brottas med 
i engelskan är problemet Shakespeare som inte går att undvika, men står inte heller uttryckli-
gen någonstans. Folk faller in i det där, det blir en slags fixering som jag upplever det”. Det 
har på skolan varit uppe för diskussion vilka texttyper eleverna ska arbeta med, berättar Dan 
vidare ”men det står i målen att eleven ska kunna referera, inte skriva ett referat. Det är alltså 
skilda saker”. 

Astrid beskriver att den nya kursplanen innehåller ”tjusiga omformuleringar av samma mo-
ment. För mig skulle det bli alldeles för noggrant och skulle vara besvärligare att arbeta med 
en lokal kursplan”, berättar läraren om försöken som tidigare gjorts att utforma en. Läraren 
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Bodil arbetar efter en pedagogik som skiljer sig från den traditionella på flera sätt ”och strävar 
efter att tillsammans med eleverna konkretisera den syn på kunskap och lärande som läropla-
nen föreskriver”, berättar läraren och hänvisar till Lpf 94; mål och riktlinjer. Skillnaden mel-
lan tidigare läroplaner och den nuvarande beskriver Bodil som ”dag och natt eftersom jag som 
lärare tillsammans med eleverna skapar undervisningens innehåll. De ska ju vara med och på-
verka innehållet idag och det är en stor skillnad”. 

 

 Jämförande kommentarer 
Jag kan i lärarnas svar utläsa ett resultat och det är att lärarna inte använder en gemensam ut-
arbetad lokal kursplan för svenskämnet. Detta finner jag intressant då ambitionen från poli-
tiskt håll inte visar sig fungera i alla led och får sannolikt konsekvenser av något slag. Från 
nationella övergripande riktlinjer som anges i läroplanen till specificerade mål i ämnets kurs-
plan till en utarbetad lokal kursplan av skolans lärare, var den ursprungliga tanken med den 
stora reformen. Från centralt till lokalt styre. Jag tolkar lärarnas beskrivningar av den lokala 
kursplanen att den inte används på grund av meningsskiljaktigheter i valet av ämnets stoff, det 
vill säga vad den nationella kursplanens angivelser ska resultera i för arbetsområden och 
skriftliga uppgifter. Carina berättade att hon tillsammans med Bodil aktivt tog avstånd från 
den då befintliga lokala kursplanen när hon kom som ny till arbetsplatsen. Detta tyder enligt 
mig på en säkerhet i rollen som lärare, en bestämd tolkning av kursplanens innehåll och en 
vilja att arbeta efter sin egen tolkning. Dan berättar att den lokala kursplanen inte konkretise-
rar målen, att den befintliga inte är ett hjälpmedel att ha vid utformning av undervisningen. 
Bodil uttrycker elevernas roll i att påverka undervisningens innehåll som en viktig aspekt 
bakom undervisningens slutgiltiga utformning och likaså framhåller läraren fördelen med att 
ha friheten att själv bestämma över sin undervisning. Detta ger möjligheten till att anpassa 
undervisningen efter samhällets skeenden, att arbeta med aktuella händelser är en viktig förut-
sättning för att utforma en givande undervisning. Astrid berättar att en lokal kursplan i ämnet 
inte finns utarbetad, eftersom ingen tid har getts till detta och att en allt för detaljstyrd lokal 
kursplan inte skulle passa hennes undervisning. Mot bakgrund av lärarnas svar ser jag detta 
som ytterligare en effekt av det pedagogiska handlingsutrymmet. Detta ger i praktiken lärarna 
friheten och utrymmet att välja bort både en gemensam utarbetning av en lokal kursplan och 
att arbeta efter en sådan inom ämnet. I Skolverkets rapport Kursplanen – ett rättesnöre 
(2008), framkommer lärares gemensamma åsikt om att nationella kursplanens begrepp kan 
vara svåra att tolka och överföra till ett praktiskt användande och att behovet av ett kollegialt 
samarbete är stort, eftersom det stärker kåranda och säkerhet i mötet med elever och föräldrar. 
Tolkning av kursplanens begrepp beskrivs av både Carina och Astrid, men de hade två skilda 
erfarenheter av den nya kursplanen. Carina tyckte dokumentet var svårt att tolka, medan 
Astrid beskrev dokumentet såsom ”tjusiga omformuleringar av i grunden samma innehåll”. 

I uppsatsens bakgrund har denna fråga aktualiserats genom Skolverkets rapport från 2008, där 
de politiska ambitionerna bakom styrdokumenten på samtliga nivåer är att lärarna lokalt ska 
utforma en lokal kursplan för samtliga ämnen genom att föra diskussioner och samtal kring 
hur ämnet kan konkretiseras. Detta hänger nära ihop med en av rapportens slutsatser, att lärare 
inte blir tvungna att reflektera över sin egen undervisning i förhållande till andra lärares. Detta 
leder i sin tur till frågor om likvärdig utbildning, en frågeställning som Ohlin-Scheller tar upp 
i sin avhandling Ett vidgat textbegrepp (2006).  
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 Svenskämnets skriftliga moment – ur lärarperspektiv 
I detta avsnitt har jag undersökt lärarnas uppfattningar av det skriftliga momentets syfte, hur 
de upplever sitt arbete med detta moment. Jag kommer att presentera lärarnas beskrivningar i 
relation till den didaktiska litteraturen för att visa på tydliga samband däremellan som uppvi-
sas och för att på så sätt förstå lärarnas beskrivningar utifrån ett större perspektiv. Den didak-
tiska litteraturen är även till min hjälp för att så korrekt som möjligt beskriva lärarnas uppfatt-
ningar. 

 

 Carina 
Läraren Carina uttryckte kursmålets innebörd såsom ”tanken ger texten, ger tanken, ger tex-
ten, texten ger tanken, ger texten […]”och berättade att detta genomgående avspeglades i hen-
nes undervisning på olika sätt som syftar till ett reflekterande och lärande hos hennes elever. 
Svedner menar att ”den reflekterande inriktningen i undervisningen utmärks av att eleverna 
aktivt stimuleras att individuellt och i grupp fundera över vad de har lär sig och över sättet på 
vilket de lär sig något” (1999:31). Carina berättar att i själva verbaliserandet, i skrivandet, 
sker och fortsätter tänkandet. Detta benämner läraren bespråkande. ”I själva skrivandet föds 
det nya tankar. Det är viktigt för mig att eleverna känner”, och hon hänvisar till Vygotskij: 
tanken förlöper i texten. ”Jag tror att det är precis det här som kursmålet handlar om” och be-
rättar att hon förklarar för eleverna att detta är en del av läroplanens kunskapsinförlivande. 
Detta konkretiserar Carina för eleverna genom fyra olika ringar på tavlan. Dessa återkommer i 
lärarens undervisning i kursens samtliga moment: 1) gamla föreställningar/förkunskaper, 2) 
nytt stoff, 3) bearbetning och 4) redovisning.  

Jag ritar ett kärl på tavlan eftersom skolan förr trodde att eleverna inte kunde någonting när de 
kom till skolan och att lärarna skulle hälla kunskaper över dem, som de sedan skulle tömma ur 
sig på en redovisning men nu måste de aktivt jobba med det nya stoffet för att det nya ska be-
fästas, genom att läsa eller skriva och tänker till innan det är dags för redovisning.  

Carinas beskrivning av kursmålet ligger nära Dysthes beskrivning av skrivandets betydelse 
för att utveckla tänkandet genom ”att skriva blir tankarna synliga. Skrivandet gör det praktiskt 
möjligt att ta vara på tankarna, söka upp dem igen och följa deras utveckling” (2000:13). ”En 
del av eleverna skriver vi gjorde det här och det här och det här och det är det svåraste att få 
eleverna att komma ifrån. Det är inte en beskrivning jag är ute efter, utan reflektioner, tankar 
och funderingar”, säger Carina.”Det är det nya för i år. Jag har blivit bättre lärare. Jag har 
gjort detta mycket förut, men inte tydliggjort detta för eleverna förrän nu” säger Carina.  

På min fråga om elevansvar berättar Carina att allt kommer fram i arbetenas utvärdering, där 
hon går igenom hela arbetsområdet tillsammans med eleverna. ”Om något inte fungerat säger 
jag det. Blir jag ledsen på eleverna så säger jag det och då blir jag oftast samtidigt ledsen på 
mig själv eftersom vi säkert skulle ha kunnat lösa problemet […] Lärande under eget ansvar 
är verkligen viktigt. Om man börjar med den första cirkeln får man med dem på tåget genom 
att de själva förstår att det de har i bagaget är viktigt som fond för den nya kunskapen. Detta 
skapar i bästa fall motivation hos eleven”. Läraren fortsätter att beskriva sina erfarenheter av 
möten med elever. På frågan om elevansvar berättar hon om negativa upplevelser av att få 
tillsägelser av elevens föräldrar gällande just utdelade elevuppgifter. ”Det är din skyldighet 
har jag fått höra och att jag utdelar olämpliga uppgifter”. Jag tolkar att Carinas inställning till 
elevansvar är att försöka att möta både elevers och föräldrars förväntningar, även om det in-
nebär ytterligare arbetsmängd. ”Vi kan då ha extra samtal här på skolan, där jag visar upp 



26 

 

kursplanen och läroplanen för att få ett samförstånd om min undervisning och elevuppgifter. 
Det är viktigt för mig att visa att jag inte är en fura som faller”.  

Det svåra på gymnasiet är att alla ska vara klara samtidigt. Redovisningstunden blir då mycket 
mer värd om det sker, och om jag väntar till nästa gång tappar man greppet om det. Jag ska se 
vad jag kan göra med det nu i denna A-kurs. Att de ska förstå var och en att min del betyder så 
mycket för helheten. Det står och faller med att alla är delaktiga. 

Carina berättar att redovisningar bygger på elevernas individuella ansvar att vara förberedda 
och klara inom utsatt tid. Detta är ett krav som hon tydligt uttalar för varje elevgrupp hon har 
som fokuserar på att eleven är delaktig och ansvarstagande för sin individuella del. Gällande 
grupparbeten korrigerar Carina mitt ordval och uttrycker: ”Gruppsamarbete” och menar att 
det finns en stor skillnad mellan grupparbete och gruppsamarbete genom att hon kräver att 
gruppen ska samarbeta och inte lägga upp arbetet individuellt emellan sig. Läraren vill und-
vika strategin ”jag tar den här delen, så tar du den här”, eftersom det inte visar exempel på ett 
verkligt gruppsamarbete. 

 

 Bodil 
Läraren Bodil använder en och samma utarbetade pedagogik i ämnena svenska och engelska. 
Hon beskriver skriftligt sin valda pedagogiska profil för både elever och föräldrar som både 
klargör kursens innehåll, lärarens förväntningar och syn på kunskapsbygge. Nedan redovisas 
endast en del av denna profil:  

[…] Därför har vi inte heller traditionella kunskapsprov annat än som övningar för att kontrol-
lera detaljerna i den språkliga utvecklingen bland annat. Istället använder vi oss av en examina-
tionsform som kallas ”periodsammanfattning”, där du i uppsatsform får visa vad du har lärt dig 
av kursens innehåll relaterat till tidigare kunskaper och dina personliga erfarenheter […].  

”Det är synd att undersökningen inte handlar om både skriva, läsa, tala och lyssna, eftersom 
alla delarna hänger ihop i min undervisning”, säger Bodil och uttrycker likt Teleman, West-
man och Svedner behovet av svenskämnets momentsintegrering. Bodils undervisning bygger 
bl. a. på ett förändrat lärandeperspektiv med en tydlig betoning på elevens aktiva roll, grupp-
samtal och samarbete för att skapa ett vidgat lärorum, motivationsskapande samtal i större 
grupp och övningar i ett kritiskt ställningstagande, ett medvetet processlärande med återkom-
mande reflektioner samt examination som ett led i lärandeprocessen som Bodil själv beskriver 
som ”ett holistiskt synsätt”. Svedner skriver likt Bodil att ”reflektionen sker både i form av 
skrivande och samtalande; samspelet mellan dessa aktiviteter är mycket viktigt, liksom sam-
spelet inom gruppen” (1999:31). Detta tolkar jag som ett uttryck för en liknande inställning 
som den Teleman har genom att ”[...] skrivandet i skolan framförallt kan användas för att reda 
ut tankar och för att minnas tankar och stoff. Det gäller alltså att skapa undervisningssi-
tuationer där den skrivna texten har ett värde för eleven själv – oavsett om läraren har sett den 
eller ej” (2006:21).  

Då elevens förkunskaper är en förutsättning för den nya kunskapen får eleverna alldeles i bör-
jan av kursen i uppgift att fundera kring sina individuella förhållningsätt till svenskämnet och 
ta ställning genom att först skriva korta kommentarer till dessa områden: samtals- och diskus-
sionsvanor, tyst eller deltagande i samtal, tala inför publik, formellt och informellt språk, 
språkutveckling, skrivkramp eller ordglädje, rättstavning, grammatikstudier, läxor. Därefter 
ska eleverna diskutera i grupp. Bodil berättar att mycket av A-kursens innehåll i svenska 
handlar om elevers attityder till språk, elevernas förhållande, uppfattningar och erfarenheter 
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av ord och ordens betydelse som bl. a. utmynnar i undervisning om offentlig och privat språk-
användning. Är det accepterat att använda det språkbruk man önskar i skolan? Ja, menar ele-
verna från början av kursen. Nej, menar läraren. ”Skolan är en samhällelig och offentlig insti-
tution, ett offentligt rum, allas arbetsplats”. Detta påpekar även Teleman på följande vis:  

[…] det privata språkbruket sköter sig bra självt, skolan behöver inte gripa in där. Skolan ska 
istället hjälpa eleven att erövra ett annat språk, det offentliga. […] Därför måste skolan stödja 
och vägleda eleverna också i deras roll som lyssnare och läsare av det faktiska offentliga språk-
brukets texter. […] Kort sagt: skolan måste hjälpa sina elever att bli kritiska och kreativa läsare 
(2006:40).  

Som inledning till kursen går Bodil även igenom kursens mål- och betygskriterier som ele-
verna ska reflektera över och som sedan ska utmynna i en nedskriven personlig målsättning 
utifrån lätta och svåra mål att uppnå, betygstankar, egen arbetsinsats, förväntningar eleven har 
på sig själv och sina gruppkamrater och sin lärare, vilket Bodil senare ger muntlig respons på.  
Frågan om Bodils inställning till elevansvar går att ta del av i lärarens pedagogiska profil, vil-
ken direkt riktar sig till eleven: 

Du kommer inte att kunna ”beta av” det ena momentet efter det andra för att sedan glömma, utan 
nu måste du se ditt lärande som en process där allt hänger ihop. Det handlar om ett medvetet 
kunskapsbygge där du ska reflektera över vad du behöver förstärka på varje våning för att kunna 
bygga vidare. Det är jag som är byggets bas och kommer därför att leda arbetet, men jag kom-
mer successivt att lämna över ansvaret till individen och arbetslaget. […] Detta arbetssätt kräver 
att du för kontinuerliga anteckningar kring ny information, skriver ner dina reflektioner och 
ibland även andras tankar. Till det ska du använda en loggbok.  

Bodil använder i sin undervisning basgrupper som eleverna indelas i. Ett viktigt mål som Bo-
dil beskriver är elevernas aktiva medverkan i både planering, genomförande och utvärdering 
av det aktuella arbetsmomentet. Denna utgångspunkt bekräftar Svedner som skriver att ”del-
aktighet ger större engagemang och ansvar, en gemensam strukturering ger bättre kontroll 
över den egna situationen, samverkan visar att undervisningen är en mötesplats för lärare och 
elever. […] Detta är ett led i den demokratiska processen” (Svedner, 1999:157). 

 

Astrid 

Läraren Astrid anger kursmålet ”att utveckla skrivandet som ett medel för tänkande och lä-
rande” som ett oerhört viktigt kursmål eftersom det syftar till att strukturera, göra samman-
hang tydliga, se sammanhang och samband, binda ihop meningar så att det blir klart och tyd-
ligt samt komma underfund med sina argument för att stödja åsikter. ”Man ser sina åsikter på 
ett helt annat sätt när tankarna kommer ner på ett papper”, vilket i sin tur är nära samman-
knutet med att utveckla sin kreativitet. ”Det är ofta jag ställer mig frågande till vad eleverna 
ska kunna och jo, de ska kunna beskriva, uttrycka och följa instruktioner”. Detta arbetar 
Astrid bl. a. med genom att eleverna ofta beskriver och berättar genom att inlevelseskriva, det 
vill säga att skriva ur någon annans perspektiv. Detta leder i sin tur till att ”eleven lär sig att 
reflektera över skillnader och likheter mellan sig själv, sin egen kultur och andra”, ett av 
kursmålen. ”De ska tycka någonting om det nya som vi håller på med. De skriver, skriver, 
skriver och skriver i anslutning till något de läst. Tankar kring, är viktigt. […] Stavning, dis-
position, struktur och att tillämpa rätt stilläge i sina texter hör nära samman med att kunna 
tillgodogöra sig sina rättigheter i samhället”, menar Astrid. Dysthe skriver som tidigare 
nämnts att skrivandet är likvärdigt med att delta i ett samtal (Dysthe, 2002). Om man då be-
traktar skrivna texter som ett muntligt samtal, blir detta viktiga delar att öva sig i, såsom 
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Astrid uttrycker. Läraren anser även att det är viktigt att eleven behärskar skrivregler och 
stavning, eftersom ”människor i samhället annars får fördomar”. Detta uttrycks även hos Te-
leman som menar att:  

[…] eleven måste ha klart för sig vad det har för effekt om texten är kraftigt felstavad: den blir 
svårförståelig om innehållet inte är förutsägbart, den kräver en starkt motiverad läsare. Eleven 
måste också veta vad ett par stavfel per sida betyder: stavfel som social signal, inlärd irritation, 
men bortsett från detta inget hinder. Accepterar inte eleven detta som grundval för fortsatt arbete 
med stavning är det inte bara ohederligt utan sannolikt också fruktlöst att låta eleven träna rätt-
stavning (Teleman, 2006: 23). 

Svedner skriver att ”balansen mellan att få eleverna att skriva gärna och mycket och att samti-
digt få dem att skriva någorlunda formellt korrekt är ett problem i skrivträningen” (1999:123). 
Astrid använder med anledning av elevernas inställning ”Vad ska jag skriva då?” kreativt 
skrivande eller flödesskrivning med hjälp av symbol- eller textkort för att gå runt detta med 
prestationsångest, negativ inställning eller ovilja till att skriva, för att hjälpa eleven att komma 
igång. Detta kommer att beskrivas ytterligare när uppgifterna mer ska preciseras. ”De behöver 
inte skriva långt, utan släppa loss som oftast leder till uttalanden som: Nu vill jag fortsätta!”. 
”Ur ett visst undervisningsinnehåll bakar jag in flera av kursmålen, för att effektivisera un-
dervisningen”, säger Astrid. Att gå igenom kursplanens mål och kriterier med eleverna är vik-
tigt för Astrid, som upplever att eleverna förstår kursplanens innehåll på olika plan. Det fram-
kommer i intervjun hur Astrid ser på elevansvar. Exempelvis kan en elev i början av kursen 
vara väldigt motiverad och uttala sina åtaganden i form av att läsa mycket och skrivträna 
mycket, berättar Astrid. Om eleven inte tar dessa åtaganden på allvar kan detta i sin tur bli en 
bidragande orsak bakom elevens undermåliga resultat. Då kan eleven ändå visa brist på insikt 
enligt läraren genom att uttrycka fullständig oförståelse inför ett lägre eller t.o.m icke godkänt 
betyg. ”Då har de iallafall ändå inte förstått vad målen handlar om och på ett gym är det själv-
klart att träna för att bli bättre. Det vet ju alla. Varför skulle det vara annorlunda med språk”? 
menar Astrid. Enda vägen är att läsa, skriva och att läsa, skriva, helst tillsammans med elever-
na för att främja elevernas språkutveckling menar Astrid, men säger samtidigt att ”jag kan 
bara leda hästen fram till vattnet. Jag kan inte tvinga den att dricka”. Läraren berättar också att 
hon ser skrivandet som en process, något som är svårt att förankra hos eleverna. ”De tror att 
en text är klar när den är inlämnad, men det går inte till så. Jag brukar ställa frågan om hur de 
tror att författare gör när de skriver för att eleverna ska öka förståelsen för skrivprocessen”.  

 

 Dan 
Läraren har som tidigare framkommit varit verksam inom skolan sedan 2005. Han avslutade 
kort innan dess sin utbildning till gymnasielärare och beskriver att han upplevde en ”luddighet 
i utbildningen”. Han berättar också att det fanns ytterst få lärare i hans utbildning som gav di-
daktiska tips och råd på vägen, men det förekom enstaka tillfällen. Han berättar om en lärare 
som gav handfasta råd: ”Försök att tänka på det här... Ett tips när du har grammatik…”, som 
Dan haft stor användning och behållning av. Jag tolkar Dans beskrivning vara i enlighet med 
det Linde skriver om reformarbetet och lärarutbildningen.  

När det genom en reform krävs att lärare skall ha kompetens i någonting som de inte utbildats 
för, då kan det vara så att den behövda kompetensen på något sätt börjar frambesvärjas genom 
talet om professionalism för att genom denna mystik plötsligt uppgradera kåren (1999:114). 

I stora drag är det enligt Dan det beskrivande elementet, alltifrån konkreta såsom hur en per-
son ser ut, hur ett rum ser ut, saker och föremål, till en början av analysfrågor som karakteri-
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serar A-kursen. ”Läsa mellan raderna är något som jag driver mycket hårdare i Svenska B”. 
De svagare eleverna behöver enligt Dan anpassad undervisning genom konkreta och handfas-
ta instruktioner som inte omedelbart kräver en hög grad av abstraktionstänkande. De starka 
eleverna kan samtidigt utifrån den konkreta instruktionen ändå se budskap och läsa mellan ra-
derna. I stället för att arbeta med analysuppgifter av högre abstraktionsnivå menar läraren att 
för eleven är det mer väsentligt att lära sig att i skrift arbeta med uttryck och struktur samt att 
få bort den ofta förekommande talspråkligheten. Svedner skriver att det är acceptabelt med ett 
varierande talspråk, att individuella variationer accepteras, medan skriftspråket däremot har 
bestämda regler. ”Eleverna måste få klart för sig att detta är spelregler som bör följas för att vi 
ska få ett lättläst språk. Det är kunskaper som måste automatiseras […]. Vissa lär sig aldrig” 
(1999:97). Som Dan berättar behöver eleverna undervisning i att tal- och skriftspråk är två 
olika språknormer. Detta kan tränas på följande sätt menar Svedner: att låta eleverna möta en 
text i talspråk och en i transkriberad form och därigenom kan man peka på viktiga normer 
som urskiljer skriftspråket från talspråket (1999:96). 

Dan använder liksom Bodil redovisningsformen periodsammanfattning. ”Det föddes ur att jag 
höll på att rätta ihjäl mig förra året”, säger Dan och fortsätter med att berätta att ”fördelen med 
detta redovisningssätt är helheten”, det vill säga helhetsperspektivet som eleverna får. Det blir 
hela tiden en återkoppling till tidigare moment eleverna har arbetat med. Eleverna får i under-
visningen exempelvis gå på studiebesök, läsa en saga, skriva en insändare, ägna sig åt novel-
läsning och biblioteksövningar för att arbeta med informationssökning, men de förstår aldrig 
sambandet mellan dessa aktiviteter. Genom periodsammanfattningarna tydliggörs övningar-
nas övergripande syfte för eleverna, menar Dan. ”De ska när de är så pass gamla klara av att 
väva ihop de olika delarna”. Svedner skriver att skrivprocesser i skolan har olika typer av 
kognitiv funktion: ”man antecknar för att minnas, skriver för att reda ut problem, skriver 
loggbok vid läsning. Det är ett skrivande som nödvändigtvis inte behöver rättas av läraren. 
Detta bekräftar Dan och berättar att han huvudsakligen rättar slutprodukten, det vill säga peri-
odsammanfattningen och inte nödvändigtvis elevens stödanteckningar under pågående ar-
betsmoment. Svedner skriver att poängen är den ”dialog som öppnas eller den insikt läraren 
får i elevernas tankar och känslor som är viktiga genom denna tankeskrivning” (1999:126). 
Gällande frågan om elevansvar berättar Dan att han funderar mycket kring var hans ansvar 
börjar och slutar samt var elevens ansvar börjar och slutar. ”Eleverna ska vara delaktiga och 
framförallt aktiva. Är det så att någon elev är borta, så får de fråga mig så hjälper jag dem 
gärna, men jag kommer inte jaga dem runt stan”. Dan fortsätter och förklarar att elevansvaret 
också är en stor del i hans arbetssätt, som han är noga med att betona för eleverna i början av 
kursen. ”Ett konkret exempel kan vara om eleverna inte dokumenterar vad vi gjort under lek-
tionerna. Då har de ingenting att skriva i sin periodsammanfattning heller, vilket senare syns i 
bedömningen av innehållet och drar i sin tur ner helhetsintrycket”.  

”Istället för att rätta 50 deluppgifter, så rättar jag istället 5 eller högst 8 per läsår”. Det blir för 
läraren nedbrutet till färre moment att betygssätta såsom innehåll, språk och struktur och vad 
eleverna ska tänka på i nästa periodsammanfattning. Teleman skriver att ”en av svensklärares 
hävdvunna sysselsättningar är att rätta” (2006:72), men att detta inte betyder att läraren skri-
ver om texten så att den blir språkligt korrekt, utan snarare markerar felet så eleven själv kan 
korrigera felet. Rättningar brukar traditionellt följa fyra principer menar författaren. Ett för-
hållningssätt är passivitet, vilket innebär att läraren väntar ut, det vill säga att felen förväntas 
rättar till sig själva med tiden. Ett annat sätt är att eleven själv finner och korrigerar fel med 
hjälp av handböcker. Kamratrespons är ett tredje sätt för eleven att korrigera fel och får sam-
tidigt innebörden att läraren avlastas i rättningsarbetet. Det fjärde sättet enligt Teleman är att 
”läraren väljer ut en frekvent förekommande feltyp som bearbetas teoretiskt i övning, anting-
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en individuellt eller med hela gruppen” (2006:72). Dan berättar att han kombinerar enskilda 
samtal med elever om frekventa fel och i gruppundervisning genom att visa avkodade exem-
pel på gjorda fel. Att texterna är avkodade innebär att Dan tar upp anonyma exempel som ele-
verna redan har skrivit i klassen och kan visa prov på vanliga fel eleverna gör, eller också för-
tjänster som uppvisas i texterna. ”Där kan man ta saker som de, dem och dom, asså, att det 
aldrig heter asså, utan alltså”.   

 

Jämförande kommentarer 
Ett kursmål som jag kan utläsa är utgångspunkt för samtliga lärare är ”att använda skrivandet 
som ett medel för att utveckla tänkande och lärande”. Lärarna beskriver i stora drag att deras 
undervisning innefattar och alltid kommer tillbaka till det målet. Läraren Astrid beskriver att 
målet innefattar förmågan att strukturera och att utveckla sina tankar för att komma underfund 
med argument. Detta är viktigt för att sedan formulera dessa så att budskapet blir klart och 
tydligt. Detta uttrycker samtliga lärare anser jag, eftersom de alla strävar efter att utveckla ett 
kritiskt och reflekterande förhållningssätt hos eleven. Sedan har lärarna olika tillvägagångssätt 
för att utforma undervisningen, så att målets syfte uppnås.  
 

Ett antagande jag hade i studiens början som visade sig vara felaktigt, var att undervisningen 
anpassas efter genus och programtillhörighet. Detta kan ju självklart vara så i praktiken, men 
lärarna nämner detta knappt. Astrid berättar att hon måste se eleverna innan undervisningen 
kan inledas, men det tolkar jag innebär ett möte med eleverna utifrån deras personlighet och 
deras förkunskaper, inte på grund av kategorisering av elevernas olika tillhörigheter. Likaså 
Dan berättar att han utformar sin undervisning och bygger sin uppgiftskonstruktion för att 
passa alla elever, oavsett kunskapsnivå. Sammantaget kan jag se att gemensamt för samtliga 
lärare är arbetet med målet att eleverna ska utveckla sitt tänkande och komma bort ifrån det 
enbart förklarande sättet att skriva och uppnå en kognitiv utveckling. För att uppnå detta ges 
rikligt med tillfällen för eleven att detaljerat beskriva, resonera, argumentera, reflektera, tolka 
och att arbeta med kreativt skrivande. Jag kan utläsa ur Bodils beskrivning att eleven har ett 
ansvar att bli medveten om sitt eget lärande och även att eleven tar ett ansvar för sitt lärande. 
Läraren ser lärandet som en process, en process som även eleven ska bli införstådd med för att 
kunna komma vidare i kunskapsinhämtandet. Den personliga målsättningen som ska skrivas 
utifrån kursplanens mål av eleven, konkretiserar lärarens pedagogiska profil. Jag anser att 
samtliga lärares svar innehålla ambitionen att hjälpa elever till kognitiv utveckling, genom att 
undervisningen innefattar för elevens vidkommande att tänka i nya banor, att se samband ge-
nom delar och helheter, att tolka, reflektera och en början till att analysera. 

Dan berättar något för studien intressant, nämligen att han valde arbetssätt efter att han som 
nyutexaminerad lärare var nära att ”rätta ihjäl” sig, när han hade femtio deluppgifter per elev 
att rätta istället för som nu, fem till åtta skriftliga uppgifter av mer omfattande karaktär. Jag 
tolkar lärarens svar som att det trots avsaknaden av en lokal kursplan finns en kollegial sam-
hörighet, eftersom han numera använder samma arbetssätt som Bodil, något som Dan anser 
vara ett mycket fördelaktigt arbetssätt. 
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 Lärarnas skriftliga uppgifter 
I detta avsnitt kommer jag att återge de uppgifter som de intervjuade lärarna gett mig muntligt 
och även skriftligt. Som tidigare nämnts så hänger ofta det skriftliga momentet skriva ihop 
med att läsa, tala och lyssna, så de uppgifter som även innefattar de andra momenten kommer 
att beskrivas för att ge en helhetsuppfattning. Detta eftersom de andra momenten många 
gånger mynnar ut i en skriftlig uppgift. Lärarna har beskrivit olika många skriftliga uppgifter 
som de själva varit fria att berätta om. Det som redovisas nedan är lärarnas beskrivningar av 
uppgifternas syfte och vad eleverna övar sig i att vidareutveckla. 

 

Astrids uppgifter 

Läraren Astrid låter eleverna flödesskriva i början av kursen med syftet att få en uppfattning 
om var eleverna befinner sig innehållsligt och språkligt. I den uppgiften är de fria att skriva 
vad helst de själva önskar och har de svårt att komma igång eller inte alls är motiverade, tar 
Astrid hjälp av symbolkort eller kort med olika ”börjor” på historier som också signalerar 
dess genrer. I denna uppgift får eleverna även tillfälle att öva sig i att berätta och beskriva. 
Här använder Astrid en instruktion med olika inledningar som utdelas till eleverna för att trä-
na olika ingångar och infallsvinklar såsom att inleda sagan traditionellt; ”Det var en gång”, 
eller med personbeskrivning; ”Detta var Sabina Lans”, eller utifrån miljöbeskrivning; ”Det 
var en afton i början av maj” och som sista ingång direkt in i handlingen; ”En apa närmade sig 
London”. ”Man kan börja från början eller från slutet och träna eleverna i att använda repli-
ker”, berättar Astrid. 

En annan uppgift eleverna kan arbeta med är att skriva en och samma berättelse ur olika syn-
vinklar genom att variera berättelsens berättare. Här får eleven öva sig i att använda olika 
tempo genom att variera långa och korta meningar, använda många eller få substantiv och ad-
jektiv, få eller många rörelseverb. De kan sedan läsa exempelvis Rödluvan, en saga som de 
allra flesta känner till och arbeta med denna genom att vrida och vända på sagan, det vill säga 
att eleverna får i uppgift att sätta ihop sagan utifrån personbeskrivning, miljöbeskrivning och 
direkt in i handlingen, eftersom sagan redan har en traditionell inledning. För att öva eleverna 
i styckeindelning, disposition, textbindning och sambandsord kan Astrid klippa sönder sagan 
eller andra historier för att eleverna sedan ska foga ihop den genom enskilt eller tillsammans 
med andra. För att träna meningsbyggnad och skiljetecken med mera får eleverna i uppgift att 
renskriva roliga historier med dialog utan skiljetecken eller stor bokstav samt att observera 
dialoger i olika texter. 

Eleverna ska under kursens gång läsa romaner i förenklade versioner eller noveller, som 
Astrid har uppsättningar av i klassrummet. När eleverna sedan ska analysera dessa använder 
hon ofta detta i samband med novellens filmatisering, eftersom filmen tydliggör novellens 
olika ingångar. Då får eleverna både träna sig i berättartekniska grepp och filmanalys. Här 
använder Astrid Dansk neger av Slas, Ett halvt ark papper av Strindberg, Pälsen av Söder-
berg och Att döda ett barn av Stig Dagerman. Att döda ett barn har Astrid som filmatisering 
och använder denna för att belysa hur de kan använda personbeskrivning, miljöbeskrivning 
kameravinklar och crosschecking som berättartekniska grepp vid en skriftlig analys. 

Därefter går Astrid in på momentet Myter där eleverna får träna sig i att inlevelseskriva ge-
nom texttyperna dagbok eller brev med utgångspunkt från någon av tidigare lästa noveller el-
ler från myter, ballader, pjäser eller filmer. Exempel på dessa kan vara Phyramus och Thisbe, 
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Ebbe Skammelsson, Kung Oidipus eller isländska Korpen flyger. Uppgiften kan då bestå i att 
eleverna ska skriva ett brev till någon av novellernas eller myternas huvudperson om något 
som eleverna kommit att tänka på eller reagerat över.  

Hos Astrid får eleverna träna sig i stilnivå, det vill säga vilka ord och begrepp som kan an-
vändas i privata brev, formella brev och praktiska skrivelser. Detta kan tränas bl. a. genom att 
skriva nyhetsnotiser eller reportage i samband med massmedieundervisning. Läraren och ele-
verna läser ett befintligt reportage tillsammans innan eleverna ska författa ett eget. I uppgiften 
ska de då helst utgå ifrån sig själva och skriva om exempelvis ett eget jobb de haft, sommar-
skola de gått eller liknande. I denna uppgift tränas referat i olika svårighetsgrad. Från sam-
manfattning går man till referat med flera personers utsagor och källhänvisningar. Det tidigare 
momentet berätta och beskriva återkommer även i denna skriftliga uppgift genom att miljö 
och personbeskrivning ska återges i ett reportage. Svedner menar att ”en aktuell situation eller 
händelse kan utgöra utgångspunkt för skrivtillfällen. Att låta eleverna skriva vad som hänt 
under tågluffen är meningsfullt, då det anknyter till deras erfarenhet” (1999:130). För att arbe-
ta med argumentation och texter med utredande karaktär läser eleverna insändare och skriver 
egna. De ska både svara på en utdelad och sedan skriva en egen. 

Eleverna övar även på att läsa, förstå andras texter och skriva egna instruktioner. Detta övas 
bl. a. genom att läraren och eleverna tillsammans läser recept ur kokböcker, för att eleverna 
sedan ska skriva egna recept, så att det blir förståeligt för andra. Grammatikmomentet kan 
övas hos Astrid genom huvudsats- och bisatsschema eller genom de elevtexter som inlämnas, 
vilket tidigare nämnts. ”Satsscheman hjälper eleverna att förstå strukturen, vara ett verktyg i 
att förstå ordföljden och att flytta runt huvudsatser och bisatser”. Det tränas på tavlan eller på 
over head med transparanger.  

Astrid berättar att hon inte följer någon strukturerad planering, utan har allt som kursen inne-
håller i bakhuvudet.  

Elever kan vara sjuka eller borta under flera lektionspass och då skulle ju planeringen falla med 
en gång. […] Jag brukar också fråga eleverna hur de mår och om de har mycket under veckan 
för att avgöra om det ens är någon mening med att starta upp något nytt. Det gäller att dansa på 
lina och känna efter. 

Astrid visar prov på många skriftliga uppgifter av olika karaktär som läggs upp flexibelt bero-
ende på elevernas dagsform och övriga ämnesstudier. Undervisningen tar vid där den sist slu-
tade och utformas så att flera moment arbetas med ur samma stoff. 

 

Bodils uppgifter 

I Bodils inledning av kursen skriver den enskilda eleven som tidigare nämnts en personlig 
målsättning utifrån kursplanens mål, elevens egna betygstankar, förväntningar på kursen sin 
egen, gruppkamraters och lärarens arbetsinsats, men även eventuella farhågor. Uppgiften kan 
även bestå av att eleven ska ta sig en tillbakablick på tidigare skolgång som inledning. Denna 
uppgift ska inte bestå i att eleverna besvarar frågorna i punktform, utan de ska väva ihop de-
larna till en enhetlig text med grundläggande inledning och tydlig avslutning. Bodil beskriver 
att större delen av A-kursen innehåller elevers förhållande till och användning ord. ”Eleverna 
tror ofta att de har ett rikt ordförråd med stor variation, men alltefter kursens gång förstår de 
att de inte är fullt så duktiga som de tror. Särskilt inte efter ordkunskapsprovet”. Som ingång 
till arbetet med ord använder Bodil Nils Ferlins Barfotabarn för att belysa ordens och språkets 
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betydelse för individen som samhällsmedborgare och skillnaden mellan det talade och det 
skrivna språket. En annan skriftlig uppgift som utdelas till eleverna är ”Svenska – vad betyder 
det för dig”? I denna ska eleverna diskutera sina samtals- och diskussionsvanor, andras argu-
ment, om eleven är aktiv eller passiv i samtal med andra, känslor som uppstår vid tillfället att 
tala inför publik, privat och offentligt språk, språkutveckling, skrivkramp eller ordglädje, rätt-
stavning, grammatik och läxor. 

När dessa inledande uppgifter är gjorda får eleverna gå hem och fundera över vilka sagor de 
kom i kontakt med när de var barn. Det redovisar eleverna i sina basgrupper och ska föra an-
teckningar om sina egna och andras erfarenheter. I och med detta har grunden lagts för reste-
rande av kursen. ”De vaknar av att fundera över sin barndom genom att koppla ihop det med 
någon minnesbild av något slag. Det kommer alltid fram i redovisningarna”, berättar Bodil. 
Därefter arbetar gruppen med sagor som läraren valt, som exempelvis Hans och Greta. Om 
någon elev vill skriva en saga själv får de naturligtvis göra det, men det är inte obligatoriskt. 
Arbetet med sagor mynnar ut i studiet av den klassiska sagans uppbyggnad som läraren även 
använder sig av i filmundervisning. ”Ibland får jag höra att förstört hela läs- eller filmupple-
velsen när eleverna utbrister: Nu har du ju redan berättat vad som ska hända! Det är alltid ro-
ligt”, berättar Bodil.  Undervisningen om sagor och film innefattar att strukturellt titta på fil-
mens eller sagans inledning, person- och miljöbeskrivning, konflikt, upptrappning och avslut-
ning. Ett varierande urval av noveller använder Bodil vilka läses av eleverna för att sedan 
göra egna analyser. Läraren menar att det verkligen är viktigt att titta på signaler som ges i 
texter eller film om i vilket samhälle texten skapades i. Vilken tid och vilken kultur är viktiga 
aspekter, eftersom en text alltid är ett resultat av sitt omgivande samhälle, berättar Bodil. Där-
efter kommer arbetet med myter.  

Nästa steg i kursen utgörs av undervisning i massmedia och tidningskunskap. Detta innefattar 
läsning och diskussioner om en eller flera artiklar som utdelas. Här berättar Bodil att hon inte 
använder en detaljerad planering, eftersom ”jag vill ta med aktuella samhällsdebatter och hän-
delser. När president Obama höll sitt tal till nationen var det ett ypperligt tillfälle att ta med 
detta i undervisningen, istället för att exempelvis arbeta med en övning som jag planerade för 
två veckor innan. Då studerade vi  Obamas medvetet valda retorik”.  

Alla övningar som Bodil har med i sitt undervisningsstoff ska utmynna i en periodsamman-
fattning, ”olika många per läsår beroende av hur långt vi hinner i kursen, men fyra, fem styck-
en i alla fall brukar det vanligtvis bli”. Jag har tagit del av två checklistor som utdelats till A-
kurser som utdelats till eleverna för att från början hjälpa dem med att minnas innehållet. I 
periodsammanfattning nummer 1 ska följande finnas med:  

Tillbakablick på tidigare skolgång, förväntningar på kursen och eventuella farhågor, kursmål och kriterier, peda-
gogisk profil, förhållandet till det svenska språket som sådant och som ämne, ordkunskap med diagnos, Barfota-
barn och avslutande framtidstankar. I periodsammanfattning nummer två ska följande finnas med: kursens in-
ledning med presentationsövningar, det talade och skrivna språket, sagor, artikel, ordkunskap, basgruppsarbete, 
samarbetet, anteckningar och reflektioner, noveller, rättstavning, grammatik, periodsammanfattning som läran-
de- och examinationsform, behållning av kursen hittills samt studiestrategier inför nästa period.  

Periodsammanfattningarna används alltså inte som redovisning av ett visst arbetsmoment utan 
efter en viss tid, beroende av hur mycket som hunnits med. Eleverna får innan inlämning av 
sin periodsammanfattning granska sitt språk och uppsatsens disposition utifrån följande rubri-
ker som utdelas till eleverna: grundläggande struktur med inledning och avslutning, styckein-
delning, styckemarkering, styckeövergångar, klarhet i framställning, meningsbyggnad, ordför-
råd och variation, tempuskonsekvens samt interpunktion och andra skiljetecken.  
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Utifrån dessa periodsammanfattningar kan då Bodil bilda sig en uppfattning om var eleven 
befinner sig språkligt och på vilken abstraktions-, analys- och reflektionsnivå, det vill säga 
vilka förkunskaper eleven har med sig. Framförallt får läraren en helhetsuppfattning om ele-
ven som individ, beroende av hur mycket som framkommer om eleven själv. ”Det talar fram-
förallt om var vi ska lägga krutet. Vi har inga behov av att laga något som inte är trasigt”, me-
nar Bodil. Utifrån dessa periodsammanfattningar kan Bodil då individpassa övningar tillsam-
mans med eleven för att hjälpa ytterligare i kunskapsbyggandet.  

 

Carinas uppgifter 

Carinas inledning till svenska A-kursen är snarlik till Bodils. Eleverna ges uppgiften att skriva 
en text utifrån rubriken ”Mitt förhållande till ord”. Vid nästa lektionstillfälle ska eleverna läsa 
upp texterna för varandra. Under lektion nummer tre lyssnar eleverna och läraren till Henning 
Mankells krönika Ord, makt och vanmakt för att därefter läsa den tyst individuellt. I samband 
med denna läsning ska eleverna markera ord, meningar eller uttryck som de fastnar för eller 
finner intressanta. Uppgiften blir sedan att skriva en kort text som ska vara personlig, poetisk 
och vacker som formulerar elevens tankar om det som eleven tog fasta på i Mankells text. 
Därefter ska eleven stå upp och läsa texten för klassen, med pondus. Här synliggörs Carinas 
pedagogiska tanke genom de fyra ringarna (se ovan s. 25): Förkunskaper, nytt stoff, bearbet-
ning samt redovisning. Därefter får eleverna gå hem och fråga vilka frågor som alla männi-
skor i alla tider har ställt sig för att senare komma tillbaka och presentera svaren de kommit 
fram till hemma. 

Nästa uppgift är att introducera lyrik för eleverna. Carina inleder lyrikmomentet genom att 
eleverna läser Lyckans minut av Erik Lindorm, för att sedan placera sig själv i författarjagets 
famn och skriva sin egen dikt ur barnets perspektiv (se bilaga 9 för läsning av Lyckans minut 
av Erik Lindorm). Efter denna diktläsning plockar Carina upp elevernas svar om människors 
eviga frågor på tavlan. Klassiska svar brukar vara kärlek, meningen med livet och Gud. 

Därefter följer en skriftlig uppgift där eleverna ska skriva ord som beskriver kärlek gemen-
samt på tavlan. Läraren bygger och komponerar sedan ihop en dikt om kärlek, utifrån elever-
nas svar. Genom denna kärleksdikt går Carina vidare till myter och ställer frågor om vilka 
myter det finns idag. Då kommer svar som att pengar är svar på lycka och skönhetsideal etc. 
Utifrån detta introducerar läraren skapelsemyter som enligt läraren ger försök på att besvara 
de eviga frågorna. En samisk, isländsk, grönländsk, finsk, kristen, judisk och muslimsk ska-
pelsemyt läses och arbetas med för att sedan övergå till kärleksmyter där eleverna får läsa 
Phyramus och Thisbe, Thesevs och Ariadne, Orfeus och Eurydice och även Tors hammare. 
Detta ger bryggan över till moderna kärleksnoveller såsom Ett rum vid havet. För att ta in bil-
dens betydelse och påverkan får eleverna jämföra dåtidens kärleksgudinnor med nutidens: 
Venus kontra Marilyn Monroe och eleverna får ta ställning till dagens kärleksrelationer, hur 
de yttrar sig och hur eleverna förhåller sig till detta.  

Eleverna läser sedan Ernest Hemingways novell Berg som vita elefanter som på samma sätt 
som tidigare ska arbetas med för att sedan redovisas genom att eleverna ska illustrera novel-
len. Instruktionen är att eleverna kan välja att göra en scenografi mot baren – mot bergen, illu-
strera att hon berättar för en vän som kritiserar henne eller honom, att han berättar för en vän 
som kritiserar honom eller henne. Eleverna kan även som redovisning skriva ett brev från 
henne eller honom. Eleverna kan skriva intervju med huvudpersonerna, eller illustrera ett år 
senare efter händelsen, utifrån någon av huvudpersonernas perspektiv. 
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Efter novelläsning är nästa moment romanläsning. Eleverna får fritt välja en roman genom 
rådfrågning av klasskamrater eller läraren om eleven själv känner sig tveksam. I instruktionen 
beskrivs hur eleven ska gå tillväga för att kunna ge en utförlig personbeskrivning. Denna läs-
ning ska till sist utmynna i ett skrivet brev från eleven till romanens huvudperson. ”I brevet 
ska du diskutera, fundera, reflektera, undra, ifrågasätta, jämföra, hålla med, berömma, kriti-
sera, råda… utifrån valda citat”. Brevet ska ha rubrik, information i ett inledningsstycke, citat 
ska finnas med, brevet ska skrivas med språklig eftertanke det vill säga att eleven ska vara 
noga med styckeindelning och styckeövergångar, ordval och meningsbyggnad. Brevets längd 
ska innehålla mellan 300 till 500 ord (se bilaga 9 för instruktion till romanläsning). Därefter 
läser eleverna ett urval av barnnoveller eller ungdomsnoveller såsom Pelle flyttar till Komfu-
senbo av Astrid Lindgren och Jag möter en diktare av Moa Martinsson, Den lilla flickan av 
Kathrine Mansfield och Om någonting händer av Håkan Nesser. ”Det brukar bli ett väldigt liv 
i luckan när vi läser de här novellerna. Oj, oj, oj, vad de kommer igång…”, berättar Carina. 

En större skriftlig uppgift som enligt Carina sammanfattar detta arbetsområde är nedanstående 
uppgift som instrueras på följande sätt:  

Skriv en sammanhängande text om barn och deras förhållande till vuxna i de noveller som vi har 
läst och studerat i klassen. Välj till att börja med din egen rubrik. Texten som du sedan skriver 
ska som sagt vara sammanhängande, ha en inledning och en avslutning och vara indelad i styck-
en (du vet ju hur man gör!?). Illustrera dina synpunkter med passande exempel från novellerna 
och citat. Glöm inte att använda citattecken. Och OBS: inga rubriker i texten! […].  

Nästa större läsprojekt är när eleverna ska ägna sig åt ”romanläsning med aha-upplevelser”. 
Denna uppgift uttrycker att läsning hänger ihop med det skriftliga momentet och instrueras av 
läraren på följande sätt: 

Välj en roman som du vill läsa. Om du annars ofta läser en speciell sorts böcker, så tag denna 
gång en bok som du inte skulle ha valt. Svenska A handlar ju bland annat om att du skall bredda 
sitt läsande, vidga dina vyer och därmed utvecklas som människa. […] Läslusten är alltså viktig 
för att du ska till dig romanens kärna och budskap. Därför bör du också satsa av dig själv när du 
läser: både koncentration och fokusering – och engagemang. Det är också förutsättningen för att 
du ska kunna skriva en god romanredovisning.   

Vidare ska eleverna i samma uppgift berätta följande genom att skriva om några händelser 
eller situationer i romanen utifrån intryck, minnen, något eleven reagerat på, det vill säga gett 
eleven en aha-upplevelse, eller lärdomar. Redovisningen ska bestå av en text med bak-
grundsinformation. Den ska skrivas i löpande text utan rubriker. Texten ska vara skriven med 
elevens bästa skriftspråk, alltså inte talspråk eller slang och skrivas med ett separat inledande 
och avslutande stycke. Eleven ska hänvisa till sidnummer i boken och texten ska innehålla 
mellan 400 till 500 ord, skrivet med typstorlek 12. 

Slutligen gällande Carinas skriftliga uppgifter berättar hon om hur hon varit med om och kon-
struerat en prövningsmall för kursen Svenska A, som har till syfte att ge elever möjlighet till 
att tentera av kursen tidigare än ordinarie tid, eller för att pröva möjligheten till att höja sitt 
betyg i ämnet. Den sammanlagda tiden för prövningen uppgår till totalt 6 timmar, som förde-
las under olika tillfällen. Prövningens innehåll innefattar inledningsvis en skriftlig uppgift ut-
ifrån ett valfritt eller programanknutet ämne, som sedan ska resultera i en insändare, eller an-
nan skriven uppgift utifrån kursplanen. Därefter ska eleven läsa skönlitteratur, en roman som 
väljs i samförstånd med den prövande läraren. Efter givna instruktioner ska romanen dataskri-
vet redovisas med ca 1000 ord och skickas in till läraren via Urkund. Därefter ska eleven på 
en prövningslördag läsa ett kompendium med texter av olika slag som senare ska redovisas 
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genom en skriftlig uppgift som ska motsvara Nationella provet i B-kursen, men samtidigt 
motsvara A-kursens mål och kriterier.  

Därefter ska eleven hålla ett muntligt anförande på cirka 5 minuter om ett ämne som eventu-
ellt ska vara programanknutet. I ett avslutande samtal reflekterar eleven över den lärprocess 
han/hon har genomgått och i detta sammanhang bör även olika inslag av informationssökning 
behandlas. Innan prövningen sker ska eleven få ta del av mål och betygskriterier för kursen i 
Svenska A.  

 

Dans uppgifter 

Läraren Dan berättar att han ser kursens huvudsakliga innehåll bestå av att eleven övar sig i 
att beskriva och förklara vilket tränas främst genom person- och miljöbeskrivning, från kon-
kreta föremål till abstrakta, beroende på elevgruppens förkunskaper. I de konkreta övningarna 
ges utrymme för de starkare eleverna att växa och visa sina kunskaper, eftersom de redan ut-
vecklat förmågan att exempelvis kunna läsa mellan raderna. De befinner sig redan på en högre 
analytisk nivå och abstraktionsnivå.  

Jag blir galen av luddighet och ägnar mycket, mycket tid till att utforma uppgifter. I nio av tio 
fall konstruerar jag dem själv. Oftast klipper jag in kursmålen och använder tydliga rubriker. Då 
skriver jag vad eleven ska göra, varför eleven ska göra uppgiften och när den ska göras för att 
undvika luddighet. Ibland klipper jag också in betygskriterier, men det är sällan, eftersom jag 
vill att fokus ska vara på målen.  Nu håller jag till exempel på att konstruera uppgifter åt en elev 
som har Asbergers och då gäller det att vara extra tydlig.  

En karakteristisk övning i att beskriva kan enligt Dan vara att eleverna bekantar sig med en 
text, eller utgår ifrån en historia som de helst redan känner till för att sedan byta ut adjektiv-
användningen. Detta medför att hela historiens betydelse ändras och eleverna blir medvetna 
om adjektivens betydelse och funktion för textens helhetsintryck. För att träna en texts dispo-
sition får eleverna klippa sönder utvalda texter för att sedan arbeta i grupp med att lösa upp-
giften så att texten slutligen blir sammanhängande. Svedner skriver att litteraturens roll inte 
bara har en emotionell upplevelse utan uppfattas också som ger kunskap om textens struktur 
och uppbyggnad (1999:41). Frågan om hur undervisningsstoffet bearbetas i Dans klassrum 
varierar, men i sammanhanget tar läraren upp svårigheter i arbetet med att konkretisera målen: 

Ett av målen för kursen är att kunna känna till sagor och myter. Det måste jag erkänna att det har 
jag inte riktigt vetat hur jag ska jobba med, så det har blivit speedade versioner. […] Fråga mig 
inte varför, men det var svårt att jobba med sagor och myter. Jag tror ärligt talat att jag bara 
snuddade vid det målet och lade istället krutet på att de ska lära sig att uttrycka sig i skrift med 
struktur och bort med talspråkligheten. 

För att jobba med kursens skriftliga mål får eleverna skriva de s.k. klassiska uppgifterna i 
svenska, exempelvis en insändare där lärare och elever gått igenom struktur, som synliggörs 
genom avkodade texter som läraren visar upp. Ett arbete med exempelvis en insändare blir i 
ett senare skede ett arbetsområde som ska infogas i elevens periodsammanfattning. Texten ska 
först inledas med en introduktion som följs av själva insändaren och avslutas med reflektioner 
och kommentarer, vilket i sin tur blir en brygga till nästa arbetsområde ”och det kan ju vara 
precis vad som helst egentligen. […] Antingen kan jag ge feedback på insändaren innan den 
infogas i periodsammanfattningen, eller så väntar jag tills den är inkluderad […] Svårigheten 
för eleverna är att få ihop texten”, berättar Dan och berättar att den första periodsammanfatt-
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ningen blir innehållsligt väldigt enkel där en del av första tiden upptas av introduktion och 
startvecka på gymnasiet.  

Grundprincipen för Dan är att hålla en introduktion och sedan får eleverna sätta igång, oftast 
genom diskussionsövningar. Vid introduktionen i exempelvis novelläsning kan läraren fram-
föra påståenden som kännetecknar en bra berättelse som eleverna får diskutera och resonera 
kring innan uppgiften delas ut. Svedner skriver att lärarens introducerande av ett nytt arbets-
område lyckas bäst om introduktionen bygger på elevernas förförståelse, för att entusiasmera 
och för att fort skapa sig en uppfattning om var eleverna befinner sig (1999:152). Utform-
ningen av arbetsområdet bygger på elevernas aktiva roll. Vid novellanalysen studeras då 
språkliga aspekter, innehållsmässiga, skildring av karaktärer och miljön, kön och även narra-
tologiska aspekter. Novelläsning i A-kursen kan exempelvis vara av Pär Lagerkvists Far och 
jag som enligt Dan ger en mycket detaljerad information om både personer och miljöer. ”Det 
är de starkare eleverna som ser symboliken i att storyn vänder när pappan och sonen vänder 
håll efter vandringen på järnvägen. Det är de eleverna som ser kontrasterna mellan det kristna 
och sekulära, ångest inför framtiden, vad man ska bli när man blir stor och att kunna relatera 
till att bli missförstådd”, berättar Dan. Han berättar om att uppgifterna anpassas efter de elev-
grupper han undervisar, men även om hur han anpassar sin egen roll som uppgiftskonstruktör. 
I följande exempel berättar Dan om en utformad uppgift som blev något annat än planerat: 

Ett exempel var när jag hade skräckfilmstema där jag senare upptäckte att jag hade med alldeles 
för många aspekter som eleverna skulle titta på. Det var för mycket av mig själv i arbetet, efter-
som jag själv tycker att det är så intressant.  De fick med ungefär ca 25 procent i sina texter och 
det förstår jag i nu efterhand. Jag sköt lite över målet.  

Det som Dan beskriver i den utdelade uppgiften är intressant, då uppgiften fungerar som en 
utvärdering för honom själv. Utifrån elevernas skilda och samtidigt otillräckliga resultat, 
kommer Dan att utforma en liknande uppgift på ett annat sätt och den största lärdomen från 
detta moment beskrivs vara själva utformandet av den skriftliga uppgiften. 

 

Jämförande kommentarer 
Mycket information har framkommit om lärarnas skriftliga uppgifter. Det som tydligt fram-
kommer är deras skilda uppfattningar om arbetet bakom. Läraren Astrid beskriver att under-
visningen byggs på det senast gjorda medan Carina betonar elevernas ansvar för sin del, efter-
som helheten bygger på allas delaktighet. Målet är att alla elever ska bli klara samtidigt, vilket 
tyder på lärandet som en process som eleverna är delansvariga för. Astrid betonar även ele-
vernas ansvar genom ”jag kan bara leda hästen till vattnet, men inte tvinga den att dricka”. 
Lärarna Bodil och Dan betonar även elevernas ansvar genom att de själva måste ta reda på 
vad som gjordes under lektionen ifall de skulle vara frånvarande. Annars blir det en lucka i 
periodsammanfattningen vilken betygsätts efter både innehåll och språk. Konsekvensen blir 
också att eleverna missar viktiga delar i sitt kunskapsbyggande om de inte är aktiva och tar 
igen det de missat. Både Bodil och Dan berättar att de inte heller som Astrid följer en detalj-
styrd planering utan känner sig fria att införliva samhällsskeenden i sin undervisning. Även 
om alla lärare har skilda tillvägagångssätt att organisera det skriftliga momentet efter, så be-
skriver alla ett utarbetat koncept att utföra arbetet på. Den enda läraren som uttrycker en tidi-
gare osäkerhet i skriftliga momenten och som jag betraktar som ett ytterligare resultat är Dan, 
som berättar om hur hans utformning av uppgifter har förändrats genom tidigare uppgifter 
som visade sig vara mindre lyckade. Detta förstår jag som att det har fungerat som en utvärde-
ring av hans undervisning, som han med tiden omformat. I relation till uppsatsens bakgrund 
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tolkar jag Dans information såsom att han inte känner en säkerhet i arbetet med momentet Sa-
gor och myter och med anledning av det sätter jag Dans beskrivning i relation till Skolverkets 
rapport Kursplanen – ett rättesnöre (2008). I rapporten framkom lärares ”behov av precise-
ringar inom det enskilda tolkningsutrymmet, i form av kommentarmaterial […]” (2008:30).  
Nedanstående frågeställning exemplifieras av Dan och Carina, men syftar i huvudsak till att 
belysa och aktualisera frågans generella karaktär, om betydelsen av anvisningar som en mind-
re erfaren lärare kan sakna. Om en lokal kursplan hade funnits i svenskämnet på denna gym-
nasieskola som preciserade det aktuella momentet, utgår jag ifrån att Dan hade haft en möjlig 
plattform att stå på, efter kollegiala samtal och diskussioner om momentet. Sedan om de slut-
liga anvisningarna hade passat honom och hans undervisning, om han hade haft användning 
av den, är något som jag inte avser att spekulera kring. Detta bekräftar även i mina ögon 
samma effekt av det pedagogiska handlingsutrymmet som jag satte i samband med Carinas 
frihet att välja bort att arbeta efter en lokal kursplan. I det här fallet har Dan möjligheten att 
som han själv uttrycker ”snudda” vid det momentet. Läraren Carina berättar om hur hennes 
uppgifter blivit ifrågasatta av en elevs föräldrar, men att hon hänvisat sin utformning till läro- 
och kursplanen för att motivera sitt val. Detta beskriver enligt mig en säkerhet i utformandet 
av uppgifter i mötet med elever och föräldrar. Jag kan utläsa ur Carinas svar att hennes själv-
säkerhet inte primärt skulle vara ett resultat av en lokal kursplan för ämnet, utan snarare ett 
resultat av en tolkning av kursplanen över lång tid som verksam, en säkerhet som hon byggt 
upp genom åren vilket hon berättar själv. ”Jag har blivit en bättre lärare med åren”. I Skolver-
kets rapport Kursplanen – ett rättesnöre (2008) förordas som tidigare nämnts att lärarna till-
sammans på den lokala nivån utarbetar ett gemensamt koncept för ämnet, för att använda det-
ta som ett verktyg i samtal med både elever och föräldrar för att motivera sin undervisning i 
de situationer det behövs. Att kunna handskas med att bli ifrågasatt och kritiserad i rollen som 
lärare, menar rapporten, skulle underlättas genom ett gemensamt språk kollegorna emellan i 
samtalen med hemmen. I Carinas fall avsåg kritiken från föräldrarna uppgiftskonstruktionen, 
något som nyblivna lärare möjligtvis inte kunnat hantera på samma sätt som Carina på grund 
av för liten arbetslivserfarenhet och säkerhet i sina ämnen, men även möjligtvis på grund av 
en osäkerhet i sin egen tolkning av kursplanens mål och kriterier. 

För att utveckla ett strukturellt sätt att handskas med texter av olika slag tränas disposition, 
meningsbyggnad, grundläggande skrivregler och formen för olika texttyper. Grammatik är ett 
inslag som tränas genom respons på inlämnade elevuppgifter, så alla elever ges inte samma 
grammatikundervisning eftersom alla har olika behov.  

Slutligen kan jag konstatera de slående likheterna medvetet eller omedvetet mellan alla lärar-
nas uppgiftskonstruktion och Berges modell för skrivkompetenserna. Kommunikation och 
information genom att kommunicera, samarbeta, informera och ha interaktiva övningar med 
andra är något som samtliga lärare visar prov på i sin undervisning, genom övningar som syf-
tar till att meddela sig till andra på olika nivåer i samhället. Identitetsutveckling och självre-
flektion genom att undersöka, uttrycka och reflektera över egna erfarenheter, tankar och käns-
lor, värderingar och reflektera över sin egen arbetsinsats är något som är framträdande i Dans 
och Bodils undervisning genom periodsammanfattningsmodellen men som arbetas med hos 
de andra lärarna lika mycket genom andra metoder och arbetssätt. Astrid uttrycker att ”ele-
verna ska tycka någonting”, de ska också relatera till sina egna erfarenheter men även leva sig 
i andras för att utveckla tänkandet. Detta arbetar Carina med genom att eleverna ska beskriva 
sina förkunskaper innan det nya stoffet presenteras. Här kommer även elevens familj in som 
viktig del av förkunskaperna.  
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Kunskapsutveckling och reflektion genom att beskriva, berätta, organisera kunskap, utforska, 
diskutera, analysera, förklara, tolka, reflektera och resonera förekommer hos samtliga lärare i 
första hand i mötet med litteratur. Alla lärare beskriver hur eleverna vrider och vänder på tex-
ter, på filmer och på berättelser för att tydliggöra strukturen och konceptet, en kunskap som 
eleverna utvecklar bortom den emotionella upplevelsen och som bekräftas av Bodil genom att 
eleverna uppskattar kunskapen. Carina delar upp romanläsningen mellan eleverna genom att 
alla läser samma bok, men fokuserar på skilda perspektiv som de sedan redovisar inför var-
andra, där delarna ges ett helhetsperspektiv. Astrid likt Dan klipper sönder berättelser som 
eleverna sedan ska sätta samman tillsammans genom samtal och diskussion. Kunskapslagring 
och strukturering av kunskap genom att använda skrift som stöd för kognitiv utveckling, i syf-
tet att bevara information, att organisera stoff, att lära, att tänka och att utforska idéer. Detta är 
ytterligare ett tydligt mål som samtliga lärare använder i sin undervisning. Bodil är mycket 
tydlig i att beskriva kunskapsbyggandet för eleverna, att det handlar om att bygga vidare ge-
nom tidigare kunskaper som eleverna inte kan glömma bort för att gå vidare till nästa mo-
ment. Carina exemplifierar detta genom de fyra ringar hon illustrerar för eleverna; förkunska-
per, nytt stoff, bearbetning och redovisning. Astrid bygger sin undervisning på var eleven be-
finner sig kunskapsmässigt och sedan de sist sågs, eftersom hon vill ha eleven ”med sig på 
tåget”. Dan och Bodil kräver av eleven att den själv tar reda på vad den missat vid frånvaro, 
som ett steg i ett ökat ansvarskännande. Konstruerande av textvärldar genom att berätta, fanti-
sera, underhålla, tillåtas vara kreativ samt genom att lära sig konstruktionen av olika slags tex-
ter, är något som tränas av alla lärare, men det finns skillnader i urvalet av texttyper, ett resul-
tat av att de tolkar kursplanens mål på olika sätt. Åsiktsutveckling och övertalning genom att 
värdera, uttrycka åsikter, argumentera och genom att lyssna till andra, tränas av samtliga lära-
re genom att eleverna aktivt ska ta ställning till och formulera åsikter muntligt och skriftligt.  
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 Sammanfattande diskussion 
Det svenska skolsystemet har genomgått större och mindre förändringar till följd av politiska 
beslut, som i sin tur ses som ett resultat av samhällets ideal, det vill säga från en skola som 
kyrkan ansvarade för till en politisk styrning som innebar utvecklandet av den svenska folk-
skolan 1842.  Parallellt med denna politiska utveckling påverkades dåtidens svenskämne, mo-
dersmålet, och fick riktlinjer genom en grundlig timplan år för de högre årskurserna 1856, 
gällande momenten högläsning och grammatikstudier. En samhällelig och ideologisk tendens 
under 1800-talet var den patriotiska kärleken till landet som kom att utgöra ett inslag i mo-
dersmålets beskrivning. År 1919 kan en momentsintegration ses, i ämnets första undervis-
ningsplan som innefattade momenten läsa, skriva och tala som tillsammans syftade till att 
stärka elevens språkkänsla. Senare i skolans historia ges utförliga och metodiska anvisningar 
för ämnets samtliga moment som läraren ska följa genom nya kursplaner I början av 1990-
talet genomgår det svenska skolsystemet en reform som innebär att lärare inte längre ska följa 
tidigare angivelser utan en läroplan med tillhörande kursplaner för alla skolans ämnen utveck-
las och en målstyrd skola växer fram i Sverige. Detta resulterar för gymnasieskolan i läropla-
nen Lpf 94, vars mål ytterligare specificeras i ämnenas kursplaner.  

I Skolverkets rapport från 2008 och i uppsatsens didaktiska litteratur kan man läsa om pro-
blem som kan uppstå i tolkningen av såväl läroplan som kursplan. Erfarna lärare beskriver att 
mer oerfarna har svårt att förstå kursplanens innehåll, att begrepp är svåra att omsätta till 
praktiskt användande. Linde skriver att lärarutbildningen inte tillräckligt utbildar lärarstude-
rande inom detta område och det är något som jag instämmer med till fullo. Lärare som varit 
verksamma under skolans regelstyrning har tidigare fått anvisningar till hur de kan arbeta med 
momenten, en plattform att stå på som jag ser det, som de sedan 1994 är fria att gå ifrån, be-
hålla allt eller delar av men framförallt att sätta sin egen och personliga prägel på sin under-
visning. I förhållande till denna målstyrning istället för regelstyrning har jag undersökt 
svensklärares arbete med det skriftliga momentet i stort och utformning av uppgifter specifikt. 
Undersökningen har påvisat en stor variation lärarna emellan, men även slående likheter i 
form av hänvisning till ett och samma mål i kursplanen. Jag tolkar lärarnas beskrivningar av 
sitt arbete som att samtliga har en mycket utarbetad och medveten pedagogisk profil som om-
gärdar undervisningens innehåll. Astrid låter eleverna arbeta mycket med konstnärliga ut-
trycksformer, likaså Carina som använder mycket av lyriska inslag i sin undervisning. Bodil 
och Dan arbetar med en tydlig och strukturerad modell för en holistisk pedagogik med beto-
ning på elevens aktiva roll i sin lärandeprocess.  

Som framkommit i uppsatsens bakgrund och resultat var statens ambition att gå från en cen-
tral styrning till en lokal som skulle ske genom pedagogiska och professionella samtal om 
målstyrning och slutligen skulle resultera i en lokal kursplan, en kommunalisering. Denna lo-
kala kursplan används inte på den undersökta skolan vilket jag tolkar är ett resultat av att sam-
syn saknas om ämnets innehåll och hur det ska förmedlas i praktiken, i klassrummet till ele-
verna. ”Det knakar i diskussionerna” som Carina uttrycker det. Christina Ohlin-Scheller 
(2006), aktualiserar frågan om likvärdig undervisning, frågor som även väcks i denna uppsats. 
Skolverket menar att lärare som inte stöter och blöter begrepp på den enskilda skolan, inte 
tvingas att fundera kring sin egen undervisning, hur den utformas i jämförelse med andra lära-
res, något som i sin tur bidrar till en icke-kollegial yrkeskår, i den bemärkelsen att lärare inte 
nödvändigtvis har en enig samsyn om vad och hur stoffet skall behandlas. En användbar lokal 
kursplan som utformats genom kollegiala samtal och diskussioner ser jag som ett stort hjälp-
medel för den nyblivna läraren, något som Skolverket bekräftar i sin rapport från 2003. Det är 
problematiskt att tolka nationella kursplanens begrepp, att överföra dessa till praktisk under-
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visning i klassrummet, på den nivå som är den tänkta då nyutexaminerade lärare enbart har 
kursens mål att utforma undervisningen efter. De lärare som har arbetat efter tidigare kurspla-
ner har i sitt bagage metodanvisningar såsom Carina uttrycker saken. Astrid berättar att nuva-
rande kursplan består av tjusiga omformuleringar, omformuleringar som en nybliven lärare 
inte är införstådd med. En lokal kursplan skulle då kunna fungera som gemensam plattform 
för lärare att stå på ur kvalitetssynpunkt. Detta lämnas som bidrag till framtida forskning ge-
nom möjligheten att samla verksamma pedagoger och intervjua och observera deras gemen-
samma samtal om hur kursplanen ska tolkas och vad den ska utmynna i för uppgifter, det vill 
säga utformandet av en lokal kursplan. Intressant vore då att undersöka på vilka grunder som 
uppfattningarna skiljer sig åt såsom möjligtvis tolkning eller tradition. Läraren Dan ställer sig 
avvisande till traditionsbegreppet, eftersom han menar att det blir svårt att motivera sina val 
som lärare utifrån ”bara därför att”. Det tyckte jag var så intressant eftersom jag inledningsvis 
i uppsatsen skrev om alla de val jag som blivande lärare ska kunna motivera för elever, föräld-
rar, kolleger och skolledning.  

Övergången från de olika läroplanerna har upplevts olika av lärarna enligt min tolkning. Cari-
na berättar att hon inte förstod alla ord och begrepp och att det uppstod förvirring kring skill-
naden mellan regelstyrning och målstyrning, medan läraren Astrid berättar att det ”var mest 
bara tjusiga omformuleringar”. Detta skulle också kunna undersökas ytterligare genom inter-
vjuer som enbart fokuserar på lärarnas eventuella skillnad i sin undervisning då, i jämförelse 
med nu genom intervjuer.  

Ett perspektiv som det redan finns mycket forskning kring är elevens uppfattning av under-
visningen, utdelade uppgifter och deras medvetenhet om läro- och kursplanens mål. Läraren 
Bodil har just styrdokumentens innebörd och framförallt elevernas tolkning av dessa som ett 
moment i kursen. Hur eleverna upplever samspelet med den undervisande läraren är alltid re-
levant och också frågan om det samspelet är avgörande för att eleven ska känna motivation att 
arbeta med den utdelade uppgiften. Rooswall Persson (2000) och Hägerström (2002) skriver 
om variablerna klasstillhörighet och könskonstruktion som faktorer bakom elevers inställning 
till skolarbete, som enligt Arfwedson och Arfwedson (2008) kan uttryckas genom elevens ac-
cepterande av uppgift eller avvisande inställning.  Detta belystes för att synliggöra lärarens 
anpassning till de elever som sitter i klassrummet och till anpassning av undervisningen i 
stort. Läraren Dan utformar uppgifter som både kan användas av starka och svaga elever ge-
nom att konkretisera dem tillräckligt, men lämna utrymme för de starkare att läsa mellan ra-
derna och analysera efter förmåga. Detta belyser även Teleman (2006) genom att framhålla att 
det för de högre betygen krävs reflektion och analys. För godkänt krävs, enligt författaren, en 
mer allmän kunskap om begrepp och menar att skolan inte utformas efter den största delen av 
skolans elever, utan riktar sig mot den högre samhällsklassens barn. Detta bestyrker även Hä-
gerström. Vad som behöver utvecklas i skolan är enligt Teleman (2006), Svedner (1999) och 
Westman (2009), att svenskämnet behöver göras relevant för eleven genom momentsintegra-
tion, mer samhällsnära undervisning samt att ge eleven tydlighet i frågorna vad, när och hur. 
Läraren Dan visar prov på detta i sin undervisning. Bodil berättar att hon medvetet använder 
sig av aktuella samhällsdebatter i sin undervisning som tydliggör skolan som en samhällelig 
institution.  

Jag tolkar att lärarnas beskrivningar av sin undervisning åskådliggör kursplanens mål genom 
följande exempel: ”[…] Utbildningen i ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala 
och skriva väl samt att öka lyhördheten för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och 
skrift. […]” (Lpf 94:5). Läraren Astrid belyser liksom Teleman vikten av att kunna stava och 
förmedla sig korrekt, för att kunna ta tillvara sina rättigheter som samhällsmedborgare. Ord-
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kunskap är, enligt min tolkning, ett viktigt inslag i mina informanters undervisning och de vill 
visa på skillnaden mellan talat, skrivet, formellt och informellt språk. Samtliga lärare arbetar 
med att träna bort talspråklighet och att öva olika stillägen. Bodil låter eleverna ta ställning 
och komma underfund med sitt eget språk i alla former, för att sedan lyssna till andra och föra 
en diskussion om formellt och informellt språk. Dan exemplifierar talspråk i elevtexter för att 
medvetandegöra eleverna om skillnaderna mellan talat och skrivet språk. ”Det heter alltså, 
inte asså”. Carina berättar en intressant aspekt av ovanstående mål enligt min tolkning, genom 
att eleverna till en början anser att de får tolka lyrik hur de helst vill. Där har läraren en stark 
inställning om motsatsen. ”Man får inte tolka hur man vill. Man måste kolla på vad orden be-
tyder”. 

Ett annat mål som uttrycks i kursplanen är att elevens skall ”kunna använda skrivandet som 
ett medel för att utveckla tänkande och lärande […]” (Skolverket). Detta mål samtalade samt-
liga lärare om i intervjuerna. Carina beskriver det som ”tanken ger texten, ger tanke, ger 
text…” och använder bespråkande som begrepp för att beskriva textens utveckling av kogni-
tiva processer och tvärt om. Astrid uttrycker att det här målet verkligen är viktigt eftersom det 
tränar eleven i att granska, strukturera, komma underfund med åsikter och argument som se-
nare ska formuleras på ett papper, så att argumenten håller. Jag tolkar Olga Dysthe beskriv-
ning vara liknande med Astrids:  
 

Genom att skriva blir tankarna synliga. Skrivandet gör det praktiskt möjligt att ta vara på tan-
karna, söka upp dem igen och följa deras utveckling.[…] Skrivandet hjälper oss att se nya sam-
manhang men också att avslöja motsägelsefulla sammanhang och bristande förståelse. Genom 
att skriva får vi ett djuplärande istället för ett ytligt lärande […]. Skrivandet kan leda till nya 
kunskaper och insikter. Att skriva är alltså en viktig lärostrategi (Dysthe, 2002:8). 

Lärarna Bodil och Dan använder sig av redovisningsformen periodsammanfattning som jag 
anser svarar mot just detta mål genom att eleven ska återge en tidperiods arbete i en enhetlig 
text, där både beskrivningar av arbetet ska finnas med och även reflektioner. Arbetet ska följa 
en röd tråd och bygger vidare på elevens förkunskaper. Till sin hjälp har de klasskamrater, 
läraren och sina stödanteckningar som arbetssättet kräver. 

[…] Att i tal och skrift kunna använda språket är således en förutsättning för studier och för att 
aktivt och ansvarigt kunna delta i samhällslivet. Det är därför ett viktigt uppdrag för skolan att 
skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Inom svenskämnet skall eleverna få rik-
ligt med tillfällen att använda och utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva 
och att möta olika texter och kulturyttringar (Lpf 94).  

  
Lärarna använder i synnerhet ovanstående kursmål i sin undervisning, vad jag kan förstå efter 
de beskrivningar jag fått. Ett tydligt uppdelande mellan momenten tala, läsa, skriva och lyssna 
finns inte i lärarnas undervisning och Bodil uttrycker svårigheten med att isolera det skriftliga 
momentet, eftersom de alla är sammanhängande i hennes arbetssätt. Lärarna Astrid, Carina 
och Dan beskriver det skriftliga momentet genom att även förklara det muntliga och träning i 
läsning. Det skriftliga kommer som en avslutande uppgift som på så vis samlar ihop alla övri-
ga delar som de arbetat med, det vill säga det skriftliga momentet bli ett slutgiltigt resultat av 
alla de andra pedagogiska aktiviteterna, enligt min uppfattning. 
  
För att hjälpa eleverna med den språkliga formalian används elevernas befintliga texter för att 
upptäcka strukturella fel som eleven återkommande gör. Detta tydliggör lärarna på olika sätt, 
både genom att enskilt samtala med eleven, men också genom att åskådliggöra gemensamt för 
klassen med avkodade exempel.  
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Sammanfattningsvis har jag funnit att det pedagogiska handlingsutrymme som lärare idag har, 
är ett resultat av samhällelig utveckling som innebär konsekvenser för hur undervisning ska 
bedrivas. Målstyrning ställer höga krav på den undervisande läraren som ska kunna motivera 
de didaktiska valen inför elever, föräldrar och kollegor. Det finns en stor variation i hur mina 
informanter tolkar samma mål, men de svarar alla mot dessa i sin utformning av undervisning 
och uppgiftskonstruktion, som de tydligt beskriver själva. För mig som blivande lärare skulle 
det mest sannolikt underlätta om det fanns en utarbetad lokal kursplan som används, för att ha 
vissa gemensamma referenspunkter och för att stärka den kollegiala samhörigheten i motiver-
ingen bakom alla val. 
 
 
Metoddiskussion 

Valet att använda intervjuer som metod för att uppnå studiens syfte visade sig vara resultat-
rikt. Jag frågade i uppsatsen hur lärare uppfattar sitt arbete med skriftliga uppgifter inom 
svenskämnet och jag ser inget annat alternativ än att då använda intervjuer. Hade frågan där-
emot varit formulerad hur lärare arbetar med skriftliga uppgifter inom svenskämnet hade det 
varit nödvändigt att även använda mig av observationer för att säkerställa lärarens faktiska 
tillvägagångssätt. Detta hade då varit en nödvändighet för att garantera arbetets validitet och 
tillförlitlighet. Att använda vad Merriam benämner delvis strukturerade intervjuer i under-
sökningen var till fördel i arbetet, eftersom lärarna då fick möjlighet att ge sina fullständiga 
svar på alla frågor och att sedan och ofta förekommande, komma in på mina frågeområden 
med sin egen ingång. Att frågorna då inte behöver följa en bestämd ordning betraktar jag som 
en fördel för arbetet. Arbetets syfte formulerades med beaktandet av uppsatsens omfång, men 
skulle kunna ha gjorts mer omfattande genom att även undersöka lärarnas uppfattningar om 
tala, läsa och lyssna med tillhörande uppgifter. Undersökningar om lärarens bedömningar 
hade varit intressant, men också undersökningen om hur eleven uppfattar lärarens undervis-
ning och uppgifter. Ovanstående rader lämnar förslag till framtida forskning. 

Att ha tillgång till inspelade intervjuer var framgångsrikt av flera orsaker kan jag konstatera. 
Dels behövde jag inte sitta och anteckna som mest sannolikt skulle ha inneburit att jag skulle 
ha tappat fokus från själva samtalet, behövt avbryta för att fråga, behövt påverka informantens 
taltempo negativt och helt enkelt riskerat att ha gått miste om intervjuns spontanitet. Dels kan 
jag nu i efterhand på ett enklare sätt garantera att informanternas värderingar och uppfatt-
ningar återges korrekt genom att jag har lyssnat till bandet upprepade gånger. Jag ser endast 
fördelar för forskaren att använda inspelningsmöjligheter vid intervjuer som sedan antecknas 
vid strukturerandet av informationen. Däremot kan det möjligtvis upplevas obehagligt för in-
formanten genom en extra konstruerad miljö som kan upplevas spänd och mindre spontan. 
Gällande urvalet av informanterna betraktar jag det vara till arbetets fördel, eftersom jag kän-
ner till lärarna men inte deras arbetssätt. Mycket tid kunde avsättas till andra förberedelser än 
till att försöka finna lämpliga informanter. Antalet informanter anser jag vara tillräckligt, ba-
serat på mängden information som de har bidragit med i relation till studiens syfte. Urvalet av 
informanter var även till förmån för arbetet, då samtliga med sin medverkan, information och 
gedigna material hjälpt mig att uppnå studiens syften. 
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