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Förord 
 
Vi vill framföra ett stort tack till alla som medverkat till detta examensarbetes tillkomst. Vi 
tackar lärare i svenska på estetiska programmet i Norrbottens gymnasieskolor som besvarade 
vår enkät och på så sätt gav oss utrymme för att genomföra undersökningen. Ett varmt tack 
riktar vi till våra vetenskapliga handledare Annbritt Palo och Caroline Graeske för goda råd, 
värdefulla kommentarer och all hjälp och stöd. 
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Abstrakt 
 
Examensarbetet undersöker hur ett antal lärare har valt att förverkliga kursplanen för 
gymnasieskolans kurs Svenska A ute i klassrummen. Följande frågor har fungerat som 
utgångspunkt för arbetet: 

• Vilka arbetsområden tas upp vid olika kurstillfällen och hur stort utrymme ges de?  
• Hur stora är skillnaderna mellan olika lärares planeringar vad gäller kursinnehåll och 

vilka är dessa skillnader?  
Som arbetsmetod valdes en enkätundersökning, riktad till svensklärare på gymnasieskolans 
estetiska program på skolor i Norrbottens län. En beskrivning av skolans styrsystem och en 
analys av den aktuella kursplanen tjänar som bakgrund till undersökningen och diskussionen. 
Resultatet av enkäten visar att de sex lärarna i undersökningen utnyttjat tolkningsutrymmet i 
kursplanens formuleringar på ett sådant sätt att de genomfört kurser som sinsemellan ser helt 
olika ut. Jämförelsen mellan dessa sex olika kurstillfällen visar att de präglas av stora 
skillnader i fördelningen av arbetstimmar mellan kursens olika arbetsområden. Resultatet 
tolkas i arbetets diskussionsavsnitt som en avvikelse från styrdokumentens princip om en 
likvärdig undervisning. Utifrån två skilda analyser av skolans styrsystem ställs sedan 
undersökningens resultat i samband med tidigare forskning, och två möjliga orsaker till 
problemen ställs mot varandra: den ena analysen söker orsakerna till problem i systemets 
genomförande på det lokala planet, medan den andra pekar på de nationella målen och deras 
utformning. Undersökningen i detta arbete säger ingenting om orsakerna till de stora 
skillnaderna mellan de enskilda lärarnas sätt att genomföra kurserna, utan visar bara att dessa 
skillnader finns. 
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1 Inledning 
  
Under den verksamhetsförlagda utbildning som vi genomgått inom ramen för vår 
lärarutbildning har vi uppmärksammat att innehållet i olika kurser tycks skilja sig åt mycket 
på olika skolor och i olika elevgrupper, trots att det formellt handlar om samma kurs med 
samma kursplan och betygskriterier. Detta hänger naturligtvis samman med det svenska 
skolsystemets målstyrning, där själva tanken är att undervisningen på olika skolor inte skall 
detaljstyras, utan att olika elevers väg att nå de nationella målen skall kunna se olika ut. Detta 
system ger enskilda lärare och arbetslag stor frihet i sin yrkesutövning, men ställer samtidigt 
stora krav på deras planering av undervisningen. Inför vår kommande yrkesutövning ser vi en 
angelägen uppgift i att lära oss mer om denna roll som uttolkare och genomförare av 
styrdokumentens mål och ambitioner, och vi frågar oss hur andra lärare inom vårt 
ämnesområde, svenska, har valt att genomföra de kurser som kursplanerna beskriver.  
 
I detta sammanhang är det viktigt att få grepp om idéerna bakom skolans målstyrning och att 
skapa sig en uppfattning om hur skolans styrsystem är tänkt att fungera och hur det faktiskt 
fungerar. Här går det naturligtvis inte heller att komma undan de indikationer som under 
senare år har kommit på att allt inte står helt rätt till i den svenska skolan: ett antal 
internationella studier visar att svenska elevers kunskaper tycks bli allt sämre, både i 
jämförelser med elever i andra länder och i jämförelse med tidigare årskullar av svenska 
elever. Andra studier indikerar att resultaten varierar högst betänkligt mellan olika skolor och 
att krav och betygssättning inte är likvärdiga då olika skolor jämförs. Som blivande lärare ser 
vi en angelägen uppgift i att försöka se vår roll i arbetet med dessa problem. Dessa frågor är 
naturligtvis långt mer komplexa än att de skulle kunna besvaras inom ramen för detta arbete, 
men bör i alla fall hållas i bakhuvudet under arbetet med undersökningen och i diskussionen 
av resultaten.  
 
Just det att undervisningen i olika skolor kan skilja sig så mycket åt att det finns anledning att 
ifrågasätta om den verkligen kan sägas vara likvärdig, är en fråga som vi särskilt intresserar 
oss för. Grunden till detta är att vi ser en risk i att principen med allmänt formulerade och 
lokalt tolkade mål hamnar på kollisionskurs med principen om en likvärdig undervisning. Vår 
egen upplevelse av kursplanernas målformuleringar är att de är så allmänt hållna att vi har 
möjlighet att tolka in i princip vad som helst i dem. Vi hoppas att genom detta arbete kunna 
öka vår kunskap om hur vi i vår kommande yrkesverksamhet förväntas förhålla oss till 
kursplanen och dess mål. 
 
2 Syfte  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ett antal lärare väljer att förverkliga 
kursplanen för kursen Svenska A ute i klassrummen, det vill säga hur kursen konkret ser ut då 
den genomförs i de enskilda elevgrupperna. De frågor vi valt som utgångspunkt för arbetet är 
följande: 

• Vilka arbetsområden tas upp vid olika kurstillfällen och hur stort utrymme ges de?  
• Hur stora är skillnaderna mellan olika lärares planeringar vad gäller kursinnehåll och 

vilka är dessa skillnader?  
 
2.1 Avgränsningar 
 
Det ovannämnda övergripande syftet konkretiseras i genomförandet av en fallstudie med hjälp 
av en enkätundersökning, som riktar sig till svensklärare verksamma inom det estetiska 
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programmet på skolor i Norrbottens län. Frågorna i enkäten formuleras med hänsyn till 
kursplanens text. 
 
3 Bakgrund 
Då undersökningen tar upp frågor som rör skolans styrning är det nödvändigt att i ett 
inledande skede ta reda på något om styrsystemets utformning, dess bakomliggande tankar 
och dess funktion i praktiken. I detta kapitel kommer därför styrsystemet att beskrivas och 
några av skolverkets rapporter att refereras. För att kunna bearbeta resultat av 
enkätundersökningen i samband med kursplanen kommer vi också att göra en analys av 
kursplanens text i tolkningsperspektivet.  
 
3.1 Målstyrning 
 
Under 1990-talet genomgick den svenska skolan stora förändringar på flera skilda plan: 
styrdokument, organisations- och arbetsformer och betygssystem förändrades samtidigt som 
ansvaret för skolan decentraliserades från statlig till kommunal nivå. 1989 antog riksdagen 
beslutet om ett nytt styrsystem, som innebar att staten fastställer riktlinjer och mål för skolans 
verksamhet, medan kommunerna (eller andra huvudmän, till exempel för olika privata 
skolformer) ansvarar för genomförandet och organisationen av verksamheten.1 Detta innebar 
en stor förändring i det svenska skolsystemet, eftersom man då lämnade det styrsystem som 
hittills alltid gällt och som gick ut på att verksamheten detaljreglerades, för att övergå till ett 
system av mål- och resultatstyrning. I det följande skall en kort översikt ges över de 
tankegångar som ligger bakom denna form av verksamhetsstyrning.  
 
I sitt bidrag ”Två perspektiv på målstyrning av offentlig verksamhet” till antologin Från 
regler till eget ansvar (utgiven av Skolverket 1997) spårar Anders Johansson målstyrningens 
ursprung till 1950-talets teorier kring industriell produktion. I boken The Practice of 
Management (1955), som ofta anges som den första beskrivningen av målstyrning, lades en 
teori fram som gick ut på att öka organisationers effektivitet genom att organisationens 
generella mål bryts ner och specificeras så att varje enskild del eller till och med varje enskild 
medarbetare i organisationen får sina konkreta mål att arbeta utifrån. Johansson anger fyra 
grundförutsättningar för denna form av styrning: 
 

Den första är specificering av mål. Målen bör vara så konkreta att de kan mätas 
kvantitativt. Varje enskild medarbetare ska för det andra, delta i formuleringen av sitt 
specifika mål. Även mål som föreläggs en medarbetare kan fungera men deltagande ökar 
sannolikheten för att målet dels ska accepteras, dels sättas högre. För det tredje ska en viss 
tid fastställas inom vilken målet ska uppnås. Avslutningsvis ska varje medarbetare 
fortlöpande få information om hur hans eller hennes arbete att nå målet utvecklas så att 
han eller hon kan kontrollera och vid behov själv korrigera sitt handlande.2

 
Denna styrningsfilosofi har under 1900-talets senare hälft i ökande grad kommit att påverka 
organisationsstyrningen inom såväl näringslivet som olika offentliga verksamheter. Johansson 
refererar till företagsekonomerna Philgren och Svensson som i sin bok Målstyrning (1990) 
ställde upp följande krav för att målstyrningen skall fungera i praktiken inom såväl 
näringslivet som offentlig verksamhet. Enligt Philgren och Svensson skall målet vara 
realistiskt och innebära en utmaning, det skall dessutom vara tydligt och otvetydigt. 

                                                 
1 SOU 2004:116 Skolans ledningsstruktur (2004), s. 21.  
2 Johansson (1997), ”Två perspektiv på målstyrning av offentlig verksamhet”, s. 53 ff. 
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Måluppfyllelsen skall kunna mätas och det skall framgå när målet ska vara uppnått. Både 
Johansson och Philgren & Svensson ser dock stora svårigheter i genomförandet av dessa 
villkor, eftersom det i praktiken kan vara svårt att konkretisera övergripande mål, i synnerhet 
inom offentlig verksamhet, där uppfattningarna om de övergripande målen kan variera 
kraftigt mellan olika aktörer.3  
 
Johansson skiljer i detta sammanhang mellan ett ”vertikalt enaktörsperspektiv” på styrning, 
där en huvudman med olika medel försöker styra organisationen uppifrån och ner, och ett 
”horisontellt fleraktörsperspektiv”, där organisationen ses som ett komplex av olika aktörer 
och deras sinsemellan olika viljor. I vårt nuvarande skolsystem ser Johansson drag av både 
enaktörs- och fleraktörsperspektivet: formellt är det staten som styr genom de nationella mål 
som sedan bryts ner och specificeras på kommunal och skolnivå. ”Den reella styrningen av de 
kommunala verksamheterna, till exempelskolan, präglas därför snarare av ett horisontellt 
fleraktörsperspektiv, där huvudmannen är en – i och för sig med stora maktbefogenheter – 
aktör bland flera aktörer i den lokala intressekampen.”4

 
I Hur styr vi mot en bra skola? (Skolverket, 1999) sammanfattar Kersti Blidberg, Eva Halldén 
och Erik Wallin resultaten av samordningsprojektet för styrfrågor, Styrsam, som avslutades 
1999. Precis som Johansson ser Blidberg och hennes medförfattare en ”bjärt kontrast” mellan 
den tänkta modellen för målstyrning och ”den komplexa process, som styrning av skolan i 
praktiken innebär.” Eftersom styrningen av skolan sker på flera nivåer och med flera 
inblandade aktörer, var och en med olika intressen, blir styrningsprocessen betydligt mer 
komplex än i de enkla målstyrningsmodellerna. 5  
 
Blidberg m.fl. analyserar styrningen med hjälp av ett antal begreppspar – direkt - indirekt; 
generell - specifik; hög precision - låg precision – och ser i det nuvarande systemet en 
styrning som sker genom både direkta (till exempel de nationella kunskapsmålen) och 
indirekta (till exempel utformning av lärarutbildning) medel och som snarare är generell än 
specifik. Ifråga om det tredje begreppsparet skiljer författarna mellan å ena sidan mål- och å 
andra sidan resultatstyrning: 

 
Vad gäller den tredje dimensionen, precision, kan vi tala om en viss ambivalens med 
avseende på den aktuella mål- och resultatstyrningen där å ena sidan målstyrning innebär 
låg grad, medan det andra ledet, resultatstyrning, kan tänkas leda till en högre grad av 
precision genom utvärdering och uppföljning av resultaten. Annorlunda uttryckt kan det, 
genom fokusering på det konkreta och mätbara, skapas en ny form av detaljstyrning via 
resultatuppföljningen.6  

 
Den uppdelning mellan mål- och resultatstyrning som Blidberg m.fl. ger oss möjlighet att 
också skilja på olika betydelser hos begreppet ”mål” och olika funktioner för dessa mål. 
Målen kan dels vara specifika och mätbara, och har då funktionen av kriterier för kontroll, 
dels allmänna och övergripande och fungerar då framförallt som utgångspunkt för tolkning 
och översättning från ord till handling på det lokala planet. Målstyrningen kommer enligt det 
resonemanget före tolkningen och omsättandet av målen i praktiken, medan resultatstyrningen 
kommer in i efterhand som ett kontrollinstrument för huvudmannen att konstatera resultaten 
av verksamheten och eventuellt också sätta in åtgärder mot oönskade avvikelser från målens 
                                                 
3 Ibid. 
4 Johansson (1997), s. 55-61. 
5 Blidberg m.fl. (1999), Hur styr vi mot en bra skola?, s. 10. 
6 Blidberg m.fl. (1999), s. 5. 
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intentioner. Författarna ser denna slags målstyrning mot mål till skillnad från styrning med 
mål som det enda möjliga i ett skolsystem där lokalt medbestämmande prioriteras: 

 
Inom dessa ramar ryms den frihet att tolka läroplanens mål […] för att göra anpassningar 
till lokala förhållanden. Dessa anpassningar skall leda till större olikhet både i 
skolväsendet som system och i resultat, vilket i ett nästa steg legitimerar den statliga och 
kommunala kontrollen av att de grundläggande värdena om t ex likvärdighet inte 
åsidosätts.7

 
Den form av målstyrning som författarna beskriver ligger tämligen långt från de tidiga 
teorierna om målstyrning som beskrevs i detta kapitels början: här handlar det inte alls om att 
skapa så konkreta och mätbara mål som möjligt, utan snarare tvärtom att skapa övergripande 
mål som sedan konkretiseras på det lokala planet. För att förstå denna diskrepans är det 
nödvändigt att se på några av anledningarna till att målstyrningssystemet en gång infördes. 
 
I sin artikel ”Vem har makten över skolan” (i Från regler till eget ansvar, 1997) sätter 
Blidberg in 1990-talets förändringar av den svenska skolan i ett internationellt sammanhang 
och ser gemensamma utvecklingslinjer inom offentlig förvaltning i hela västvärlden. 1960-80-
talen innebar i västvärlden allmän tillväxt och välfärdsutveckling som tillät en stark expansion 
av skolans verksamhet, som detaljreglerades och kontrollerades av alltmer tungrodda 
byråkratiska system. Ekonomisk stagnation ledde till att intresset för effektivisering av skolan 
ökade. Detta medförde ett större antal undersökningar av skolans resultat i förhållande till 
satsade resurser. Samtidigt fanns också en utveckling bland den i allt högre grad välutbildade 
befolkningen som ifrågasatte centralstyrning och byråkratiska kontrollsystem och i stället 
efterlyste medinflytande och anpassning av utbildningssystemen till lokala och individuella 
förutsättningar. Det tycks alltså röra sig om minst två parallella utvecklingar som lett fram till 
målstyrningen av skolan: en som gäller utbildningssystemets effektivitet och resultat, en som 
gäller elevers och föräldrars medinflytande över systemet. ”Styrningen av skolan har blivit en 
mer uttalat demokratisk fråga, inte bara en teknisk-administrativ.”8  
 
Ett helt annat perspektiv på bakgrunden till förnyelsen av skolans styrsystem ger Tomas 
Kroksmark i sin artikel ”En tankes fall i praktiken” (i antologin Att bedöma eller döma, 
utgiven 2002 av Skolverket). Kroksmark utgår i sin beskrivning av problemet från ett antal 
offentliga utredningar och betänkanden som föregick riksdagsbesluten som antog skolans 
nuvarande styrsystem. Problemet beskrivs som ett missnöje med att undervisningen inte 
bedrevs på det sätt som riksdag och regering angett i läroplaner och andra styrdokument. Ett 
styrsystem där målen direkt styr verksamheten skulle ge staten ett kraftigare styrinstrument 
och bidra till en mer likvärdig utbildning och en rättvisare bedömning av den enskilda elevens 
prestationer. Förutsättningen för detta skulle dock vara att målen som anges görs ”så tydliga 
att de på ett bra sätt kan fungera som riktningsgivande”.9   
 
Kroksmarks beskrivning av intentionerna med målstyrningen skiljer sig alltså markant från 
bland annat Blidbergs, men ligger å andra sidan betydligt närmare de tidiga teorierna om 
effektiv verksamhetsstyrning genom mål än vad Blidbergs beskrivning gör. Kanske kan dessa 
två skilda perspektiv också illustrera skillnaden mellan att styra med eller mot mål? 
 
 
                                                 
7 Blidberg m.fl. (1999), s. 23 ff. 
8 Blidberg (1997), ”Vem har makten över skolan?”, s. 13. 
9 Kroksmark (2002), ”En tankes fall i praktiken”, s. 59 f.  
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3.2 Skolans styrning idag 
 
Målstyrning är uppenbarligen inget entydigt definierat begrepp, utan verkar i stället kunna 
omfatta vitt skilda resonemang hos olika teoretiker och forskare, men hur ser det faktiska 
styrsystemet i den svenska skolan av idag ut? I det följande skall ett försök göras att i några 
snabba drag teckna målstyrningen av det svenska skolsystemet. 
 
Med utgångspunkt i ett fleraktörsperspektiv beskriver Blidberg m.fl. ett styrsystem där 
ansvaret för verksamheten är uppdelad mellan flera olika nivåer. På nationell, statlig nivå 
formulerar riksdag och regering mål som sedan kommunerna och de enskilda skolorna har att 
tolka och översätta till handling i den dagliga verksamheten. Vid sidan av den statliga 
styrningen finns även en kommunal styrning som dels formulerar och följer upp kommunala 
mål, dels styr verksamheten genom resurstilldelning och ibland också genom att skapa 
organisationsstrukturer och ansvarsfördelningar. Som en länk mellan politiker och verksamhet 
finns den kommunala förvaltningen, som tolkar de politiska besluten och som förmedlar 
frågor som uppstått i verksamheten till politikerna. På varje skola finns en ledning bestående 
av en eller flera skolledare eller en rektor. Skolledaren skall fungera både som administratör 
och som pedagogisk ledare för verksamheten och skapa förutsättningar för lärarna i den 
enskilda skolan att tolka och översätta målen till handling i den dagliga verksamheten.10

    
Det fleraktörsperspektiv som här valts vid beskrivningen av styrsystemet anger att 
kommunikationen mellan de olika nivåerna inte sker hierarkiskt uppifrån och ner, utan snarare 
i ett komplext system där olika aktörer har olika intressen. Blidberg m.fl. ser det 
demokratiska, reflekterande samtalet mellan de olika aktörerna som en grundförutsättning för 
att systemet skall fungera och bidra till en utveckling av verksamheten i skolan. ”Det 
gemensamma samtalet mellan olika deltagare är kringskuret genom de begränsningar som t ex 
det kommunala huvudmannaskapet innebär för skolans direkt ansvariga – lärare och annan 
personal – som de yttersta verkställarna av skolans uppdrag: tolkningsprivilegiet gäller alla 
men tolkningsföreträdet är inte lika fördelat mellan ansvarsnivåer.”11 Samtalet skall fungera 
som ett kitt mellan den politiska styrningen och verksamheten på de enskilda skolorna. 
Förutsättningarna för detta samtal sammanfattar författarna som ”politiskt och professionellt 
mod, självtillit och vilja till rationellt handlande men också kunskap och att ansvars- och 
kompetensområden görs tydliga.”12  
 
3.3 Lägesrapporter från Skolverket 
 
Skolverket gör kontinuerligt inspektioner och uppföljningar av skolans verksamhet för att se i 
vilken mån de nationella målen för skolan uppfylls i verksamheten. Varje år genomförs bland 
annat en utbildningsinspektion, där ett antal skolor besöks och undersöks ur olika aspekter. 
Tonvikten i dessa undersökningar varierar: år 2000 undersöktes bland annat helheten i 
utbildningen och betygssättningen, år 2004 måluppfyllelse och betygssättning. Varje år 
redovisar också Skolverket i en lägesrapport en samlad bedömning av utvecklingen i skolan, 
där presentationen främst riktar in sig på måluppfyllelsen i de olika skolformerna. Dessa tre 
rapporter, Nationella kvalitetsgranskningar 2000, Utbildningsinspektionen 2004 och 

                                                 
10 Blidberg m.fl. (1999), s. 10-17. 
11 Blidberg m.fl. (1999), s. 30. 
12 Blidberg m.fl. (1999), s. 31. 
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Skolverkets lägesbedömning 2005, kommer i det följande att sammanfattas kort för att skapa 
en uppfattning kring vilka problem som identifierats i dagens skola.13  
 
Den bild som tecknas i de nämnda rapporterna ger allmänt en ganska positiv framställning av 
tillståndet i den svenska gymnasieskolan, där bland annat den allt större andelen elever med 
fullständiga slutbetyg och resultaten av arbetet med norm- och värdegrund lyfts fram som 
exempel på positiva utvecklingar. Men denna bild störs dock av en del problem av det 
allvarligare slaget, som aktualiserar frågorna om måluppfyllelse och om utbildningens 
likvärdighet. I Nationella kvalitetsgranskningar 2000 sägs det om helheten i utbildningen, det 
vill säga helhetssynen på utbildningen från för- till och med gymnasieskolan, att den står i ett 
”positivt samband” med måluppfyllelsen i verksamheten och att ”Samtliga kommuner [i 
undersökningen] har goda ambitioner att ta ansvar för helheten i utbildningen, men visar 
tydliga brister när det gäller tillämpningen”, vilket alltså skulle ha en negativ effekt på 
elevernas kunskapsutveckling.14  
 
Ytterligare ett problemområde som identifieras i rapporten gäller betygssättningen och dess 
likvärdighet, i förlängningen alltså hela utbildningens likvärdighet. Betygssättningen är, enligt 
rapporten, i många fall mer beroende av den enskilda lärarens kunskaps- och människosyn 
samt hans kunskaper inom sitt ämnesområde än av nationella betygskriterier.15 En vanlig 
uppfattning, särskilt bland elever, är att bedömningsgrunderna vid betygsättning varierar inte 
bara mellan lärare i olika ämnen utan också mellan lärare i samma ämnen, en uppfattning som 
Skolverket i viss mån funnit stöd för i betygsstatistik, där andelen icke-godkända elever i ett 
visst ämne i olika skolor kunnat variera mellan 4 % och 40 %; ”Det är inte troligt att två 
jämförbara och normalstora klasser uppvisar sådana reella kunskapsskillnader.”16

 
Resultatet av granskningen från år 2000, sammanfattar Skolverket, ”visar att det finns 
betydande brister vad gäller en rättvis och likvärdig betygssättning”. Denna bild bekräftas av 
2004 års kvalitetsgranskning, där också ytterligare aspekter på problemen tas upp: 
 

Eleverna i gymnasieskolan har god förmåga att arbeta självständigt men har inte alltid 
insikt i sitt eget sätt att lära. Inspektörerna har bedömt att eleverna vid närmare var tredje 
inspekterade gymnasieskola inte på ett tillfredsställande sätt känner till målen för 
verksamheten. Vid 15 procent av gymnasieskolorna har inspektörerna bedömt att 
resultaten behöver förbättras vad gäller kunskapsmålen för elever på nationella och 
specialutformade program och att förbättringar behöver genomföras även vad gäller i 
vilken grad eleverna fullföljer sin utbildning.17

 
Rapporten pekar också på de stora skillnader som råder mellan olika gymnasieprogram, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att elever på de studieförberedande programmen generellt sett har 
högre betygsgenomsnitt jämfört med elever på övriga program. Skillnader mellan 
programmen kan också spåras i andelen elever som fullföljer sina studier, förekomsten av 
skolk och i upplevda statusskillnader mellan programmen.18 Denna aspekt på problemet 
vidareutvecklas i Skolverkets lägesbedömning 2005: 
                                                 
13Rapporterna som här behandlas är alla utgivna av Skolverket under titlarna: Nationella kvalitetsgranskningar 
2000: Skolverkets rapport 190 (2001), Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av 
inspektionsresultaten (2005), Skolverkets lägesbedömning 2005: Skolverkets rapport 264 (2005). 
14 Nationella kvalitetsgranskningar 2000, s. 59 f. 
15 Nationella kvalitetsgranskningar 2000, s. 144. 
16 Nationella kvalitetsgranskningar 2000, s. 149. 
17 Utbildningsinspektionen 2004, s. 12. 
18 Utbildningsinspektionen 2004, s. 103. 
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Att undervisningen i kärnämneskurser inte alltid följer kursplanerna och att 
undervisningen för elever på yrkesprogram saknar koppling till programmålen utan att 
relateras till karaktärsämnena innebär att alla elever inte tillförsäkras de kunskaper 
gymnasieutbildningen skall förmedla. Att det finns exempel på att kraven på elever på 
naturvetenskapsprogrammet läggs högre än kursplanerna avser innebär även det att 
likvärdigheten i utbildningen hotas och medför att elever pressas och riskerar att slås ut.19

 
Rapporten spårar en tendens att anpassa nivå och innehåll i kärnämneskurserna till en 
föreställning om elevers på olika program intresse och förutsättningar för ämnet, utan att 
därför anpassa undervisningen till programmålen för de olika nationella programmen, vilket 
kursplanerna för kärnämnena kräver. Detta får konsekvenser både för betygssättning och för 
elevernas kunskapsutveckling i kärnämnena: 
 

Skolverkets inspektion har visat att det är vanligare att elever på yrkesprogram inte tycker 
att de utmanats intellektuellt i sitt lärande. Denna uppfattning delas inte av intervjuade 
elever på studieförberedande program. Bland dem är det vanligare att man känner sig 
pressad för att man inte tycker sig klara av de höga krav man upplever att skolan ställer på 
dem. Samtidigt visar betygsstatistiken att betygen i kärnämneskurserna ofta är goda eller 
mycket goda för elever på studieförberedande program medan många elever på 
yrkesinriktade inte når målen.20

  
Lägesrapporten pekar i detta sammanhang på en något paradoxal konsekvens av innehålls- 
och nivåskillnaderna mellan karaktärsämneskurserna i de olika nationella programmen. I 
rapporten påstås det att dagens gymnasieskola inte ger alla ungdomar möjlighet att förvärva 
förkunskaper och färdigheter för vidare studier och yrkesliv. Samtidigt anser de flesta 
tillfrågade arbetsledare att svenska ungdomar har sådana egenskaper som är viktiga i 
arbetslivet. Däremot är högskolelärare mindre positiva till ungdomarnas grundläggande 
förkunskaper. I många arbetsmarknadssektorer bedömer arbetsledarna att ungdomar från 
yrkesförberedande program besitter tillräckliga kunskaper i allmänna ämnen, samtidigt som 
en stor andel dessa ungdomar ej nått målen i de här ämnena. Högskolelärare däremot är 
missnöjda med studenternas förkunskaper i allmänna ämnen (till exempel matematik), dock 
har de flesta av den elevgruppen mycket bra betyg från gymnasieskolan.21         

 

Sammanfattningsvis presenterar de tre rapporterna en ganska positiv bild av läget i 
gymnasieskolan, men de brister som kommer fram är allvarliga och ställer frågan om 
likvärdighet i utbildningen på sin spets. Det gäller till exempel hur principerna för 
betygssättning kan variera mellan olika lärare och sättet som valet av kursinnehåll och 
undervisningsnivå växlar beroende på i vilket gymnasieprogram kursen ges.  
 
3.4 Kursplanen för Svenska A 
 
Eftersom syftet med detta arbete är att undersöka hur kursplanen för kursen Svenska A 
förverkligas ute i klassrummet, är det synnerligen lämpligt att närmare titta på kursplanens 
text och att analysera denna. Därmed går det att skaffa sig en bild av kursplanens 
tolkningspotential, det vill säga utrymmet för olika uppfattningar hos olika läsare.        
 

                                                 
19 Skolverkets lägesbedömning 2005, s. 14 f. 
20 Skolverkets lägesbedömning 2005, s. 90. 
21 Skolverkets lägesbedömning 2005, s. 95. 
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Skolverkets föreskrifter om reglerna för kursplaner och betygskriterier, säger:  
 
Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt 
ämne. Kursplanerna ska visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra till att eleverna utvecklas 
i enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen. Kursplanerna är utformade så 
att de lämnar stort utrymme för en lokal och professionell tolkning.22

 
Vidare står det i delen som berör gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen:  

 
För varje nationell kurs i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen ska 
det finnas en kursplan som beslutas av Skolverket. Av kursplanen ska framgå bl.a. syfte 
och mål med kursen, samt vilken kunskapsnivå alla elever ska ha uppnått vid kursens 
slut.23

 
Av detta framgår att kursplanerna, som en kompletterande del till läroplanen, har som syfte att 
konkretisera läroplanens övergripande mål och värden genom att uppge ändamålen för 
undervisningen och definiera kunskapsnivåer för eleverna att uppnå. Kursplanerna utformas 
på en nationell, statlig nivå (Skolverket) som föremål för vidare tolkning på lokal nivå 
(kommuner, enskilda skolor och lärare), i överensstämmelse med målstyrningsprinciper. På 
sådant sätt ställer målstyrningen väldigt höga krav inte bara på de lokala aktörerna i 
skolsystemet utan också på staten som tar på sig en uppgift att definiera, formulera och 
tydliggöra kunskapsmål och kunskapsnivåer för olika kurser och ämnen24. Kroksmark 
refererar till regeringens proposition ”Ny läroplan och ett nytt betygssystem för 
gymnasieskolan” som lägger särskilt vikt vid klara och tydliga definitioner av kunskapsmålen. 
I propositionen står det att läsa att det inte får råda något tvivel om vad som avses med 
kunskapsmålen och kriterierna för värderingen av elevernas kunskaper i förhållande till dessa 
mål. Särskilt framhävs det att kunskapsmålen inte skall kunna tolkas på flera sätt då lärare och 
elever arbetar utifrån kursplanen.25 Ambitionen är således att redan på den nationella nivån 
beskriva och formulera kunskapsmål och kunskapsnivåer på ett klart och tydligt sätt, utan 
svårttolkade eller flertydiga inslag. 
 
Den nuvarande kursplanen för Svenska A trädde i kraft 2000-07-01. Kursplanen omfattar 100 
gymnasiala poäng vilket motsvarar 100 timmar och delar upp de mål som eleverna ska ha 
uppnått efter avslutad kurs, i tio delmål: 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
 
Eleven skall  
kunna förmedla åsikter, erfarenheter 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 
 
kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och för den 
valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare 

                                                 
22 Hämtat från <http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2048> 20 november 2005. 
23 Hämtat från <http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2048> 20 november 2005. 
24 Kroksmark (2002), s. 63 f. 
25 Kroksmark (2002), s. 64.  
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kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande 
 
kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla anföranden inför en 
grupp på ett sätt som är anpassat efter situation och mottagare 
 
kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av 
saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer 
 
känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har 
sysselsatt människor under olika tider 
 
kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten 
om skillnader mellan talat och skrivet språk 
 
kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskap från bibliotek och 
databaser samt kunna använda datorer för att skriva och kommunicera 
 
ha fördjupat sina kunskaper inom något område av svenskämnet utifrån intressen, behov 
eller vald studieinriktning.26

 

Om man granskar denna text utifrån de ingående komponenterna i målen finner man att det 
går att läsa ut ett antal skilda krav som ställs på eleverna. Vad innebär det för läraren? 
Analysen av de krav som målbeskrivningarna innehåller visar att för att genomföra den 
gymnasiala kursen Svenska A ställs läraren inför en uppgift att definiera, förtydliga och tolka 
de följande delmomenten i kursplanens målbeskrivningar:  
 
1. Läraren skall konkretisera uppfattningen av begreppen: tänkande, lärande, utveckling av 
tänkande och lärande; samtal, diskussion, information från bibliotek och databaser; kunskap 
från bibliotek och databaser. 
 
2. Läraren måste bestämma sig för vad följande färdigheter innebär: att kunna förmedla 
åsikter, erfarenheter och iakttagelser; att kunna förmedla förhållanden och kunskaper; att 
kunna förmedla i tal och i skrift; att kunna hålla anföranden; att kunna formulera egna tankar 
och iakttagelser; att kunna göra egna bedömningar; att känna till, att kunna tillämpa, att vara 
medveten; att kunna inhämta information, att kunna värdera information och att ta ställning 
till information; att använda datorer för att kommunicera; att ha fördjupat kunskaper. 
Dessutom skall läraren sätta de beskrivna färdigheterna i en särskild kontext där de kan 
uppfattas som anpassade efter situationen och mottagaren. 
  
3. Läraren skall reflektera över och ta ställning till begreppen: det väsentliga i en text; 
samtalssyfte, diskussionssyfte; saklitteratur från olika tider och olika kulturer; litterära texter 
från olika tider och olika kulturer; vanliga myter i litteraturen, vanliga motiv i litteraturen; 
språkbruk, språkets byggnad; grundläggande regler för språkbruk och språkets byggnad. 
 

                                                 
26 Hämtat från 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=5&skolform=21&id=3205&extraId=>  
03 december 2005. 
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4. Läraren skall bearbeta dessa begrepp och uppfattningar i en rad specifika sammanhang, 
nämligen: elevens valda studieinriktning, eleven som samhällsmedborgare, elevens intresse 
och hennes behov. 
 
4 Metod 
 
Vidare i redovisningen av undersökningsresultatet skall vi närmare titta på ett antal exempel 
på hur olika lärares uppfattningar och tolkning av delmålen i kursplanen för Svenska A 
förverkligas i kursens faktiska genomförande. Men innan resultatredovisningen är det 
nödvändigt att göra några reflexioner kring metodvalet, undersökningsgruppen samt 
undersökningens genomförande och resultatanalys. 
  
4.1 Informationshämtande metod 
 
Syftet med undersökningen är att skapa en uppfattning av hur kursen Svenska A faktiskt såg 
ut då den genomfördes i ett antal elevgrupper och att jämföra kursinnehållet de olika 
elevgrupperna fick ta del av. Därför bör metoden för informationshämtning vara av det slaget, 
att den ger konkret, mätbar information om frågan vad snarare än resonemang kring frågor 
som hur och varför. Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang ger i sin introduktion i 
samhällsvetenskaplig metodik, Forskningsmetodik (Studentlitteratur, 2003), en bred överblick 
över såväl kvalitativa som kvantitativa angreppssätt. De kvalitativa metoderna används enligt 
författarna bland annat då undersökningen strävar efter en bred förståelse av den undersökta 
situationen, och syftar till att skapa en helhetsbild av situationen och ge förklaringar på djupet. 
De kvantitativa metoderna används då syftet till exempel är att få fram strukturerad 
information om isolerade sakförhållanden för att kunna jämföra olika situationer eller 
generalisera resultaten från ett tvärsnitt till att gälla en större population. En vanlig form av 
tillvägagångssätt vid kvalitativa undersökningar är djupintervjuer, medan ett typiskt exempel 
på kvantitativt tillvägagångssätt för informationshämtning är enkäter med fasta 
svarsalternativ.27  
 
Eftersom vi är ute efter konkreta mått på ett sakförhållande vid ett specifikt tillfälle, bör vår 
undersökning alltså vara av kvantitativ natur. Undersökningen bör resultera i sinsemellan lätt 
jämförbara svar på frågorna ”vilka arbetsområden innehöll kursen” och ”hur mycket tid 
ägnades åt de olika arbetsområdena?”. För att uppnå detta valdes en enkel enkätundersökning 
med övervägande fasta svarsalternativ, riktad till de aktuella svensklärare som utgör 
målgruppen för undersökningen.  
 
Holme/Solvang använder termen operationalisering för att beteckna den process där 
undersökningens frågeställning konkretiseras och görs empiriskt mätbar.28 
Operationaliseringen går i detta fall ut på att hitta ett enkelt mått på vilka arbetsområden som 
förekom vid olika tillfällen då kursen Svenska A genomfördes, ett mått som samtidigt visar 
hur stor del av kursen de olika arbetsområdena tilläts ta i anspråk. Ett tänkbart mått på detta är 
hur många lektionstimmar som ägnades åt dessa arbetsområden och därför utformades 
enkäten för att visa hur många lektionstimmar en lärare har valt att tillägna olika kursmoment 
som kan tänkas förekomma inom ramen för kursen Svenska A. Även om inte allt arbete i 
samband med kursens genomförande sker under lektionstid, har den bedömningen gjorts, att 
arbetet under lektionstid ändå ger en bild av vilka moment som förekommer under kursen. 

                                                 
27 Holme/Solvang (2003), Forskningsmetodik, s. 76 ff. 
28 Holme/Solvang (2003), s. 180. 
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Den största delen av elevernas arbete utanför klassrummet består troligtvis av läsning och av 
arbete med olika former av redovisningsuppgifter. De olika redovisningsuppgifternas innehåll 
borde avspeglas i lektionstimmarnas innehåll, medan läsningens utrymme i kursen troligtvis 
inte gör det. Därför är det nödvändigt med ett annat mått för att komma åt läsningens 
betydelse vid olika kurstillfällen. För att få ett konkret mått på hur mycket som lästes vid olika 
kurstillfällen får lärarna också svara på frågan om hur många böcker varje elev i genomsnitt 
har läst under kursens gång.  
 
Kursmomenten som tas upp på frågeformuläret valdes ut med hänsyn till kursplanen för 
Svenska A. Eftersom undersökningen riktar in sig på kursinnehållet och inte på de olika 
arbetsmetoder som kan tänkas förekomma, gäller också frågorna hur mycket tid som ägnades 
till olika typer av kursinnehåll medan formen för de olika områdena lämnas åt sidan. Vissa av 
frågorna kan vid en första anblick kanske tyckas gälla arbetsform snarare än innehåll, till 
exempel frågan om muntliga redovisningar, men i ämnet svenska till skillnad från de flesta 
andra ämnen är en muntlig redovisning inte bara en metod att redovisa ett annat innehåll utan 
utgör i sig själv en del av kursinnehållet, det vill säga även själva redovisningen och dess form 
behandlas och analyseras som ett eget moment i kursen. På samma sätt förhåller det sig också 
med ”Projektarbeten” vars innehåll kan ligga helt utanför svenskämnets ramar, men som ändå 
behandlas i kursen. Vilka övriga kursmoment tas upp i enkäten framgår av frågeformuläret.29 
För att eventuella arbetsområden som inte täcks in av formulärets frågor inte ska utelämnas 
finns slutligen också en öppen kategori, ”Annat”, där läraren har möjlighet att visa hur stor del 
av kursen som ägnades åt andra arbetsområden, samt att ge exempel på vilka områden dessa 
kan vara. 
 
4.2 Undersökningsgrupp och genomförande 
 
Eftersom gymnasieskolans styrdokument kräver att innehållet i kärnämneskurserna anpassas 
till programmålen och till olika lokala förhållanden, är det troligt att en undersökning av 
kursinnehåll påvisar stora skillnader mellan olika kurser som genomförts inom ramen för 
olika program eller i olika delar av landet. Av utrymmesskäl anser vi att vi inte har möjlighet 
att fördjupa oss i sådana skillnader och har därför valt att begränsa undersökningen till 
Svenska A-kurser som alla genomförts i ett program och i ett begränsat geografiskt område, 
nämligen det estetiska programmet och skolor i Norrbottens län. Estetiska programmet valdes 
eftersom antalet elevgrupper utgör en tillräcklig men inte för stor undersökningsgrupp.   
Orsaken till denna avgränsning är alltså att förutsättningarna för kursens genomförande skall 
vara så lika som möjligt för de olika deltagarna i undersökningen. Då populationen som 
undersökningen syftar till att göra utsagor om är mycket liten, är det lämpligt att låta 
enkätundersökningen omfatta samtliga möjliga informanter.30 Informanterna finns spridda i 
tio av länets kommuner. 
 
Enkätundersökningen genomfördes under totalt fem veckors tid. Enkätformulären erbjöd full 
anonymitet och skickades ut per post och e-post till samtliga i målgruppen för 
undersökningen. Möjlighet erbjöds att svara både per brev och elektroniskt. Till formulären 
bifogades frankerade svarskuvert. Senaste svarsdatum sattes till två veckor efter utskicket av 
formulären och veckan efter detta svarsdatum gjordes en rundringning till informanterna för 
att tacka dem som svarat och uppmuntra dem som eventuellt ännu inte svarat att göra detta 
före ett nytt, slutgiltigt svarsdatum som sattes till ytterligare två veckor senare. Av de totalt 
femton utskickade formulären inkom allt som allt sex besvarade före det slutgiltiga 
                                                 
29 Se bilaga. 
30 Holme/Solvang (2003), s. 195. 
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svarsdatumet, vilket alltså betyder att bara lite drygt var tredje tillfrågade informant besvarat 
enkäten. Då den totala populationen i detta fall var mycket liten bedöms denna svarsfrekvens 
som alltför låg för att resultatet av undersökningen ska kunna ligga till grund för några 
generaliserande utsagor om populationen som helhet. Däremot är svaren giltiga för utsagor 
om de enskilda fall som dessa sex informanter representerar och för jämförelser mellan dessa. 
 
4.3 Sammanställning och analys 
 
Efter att den fastställda tiden för enkätundersökningen löpt ut, fördes svaren från de enkätsvar 
som då inkommit in i en tabell, som visar hur informanterna svarat på frågorna om hur 
mycket lektionstid som ägnats åt olika arbetsmoment i kursen Svenska A. Alla informanters 
svar ryms i samma tabell, vilket på ett enkelt sätt möjliggör såväl utsagor om den enskilde 
informantens svar som jämförelser mellan de olika informanterna. Redovisningen presenteras 
i det följande kapitlet av detta arbete och är indelad i två avdelningar: den första sammanfattar 
resultatet av hela undersökningen och pekar på några allmänna tendenser kring likheter och 
skillnader i svaren, den andra ägnar sig åt frågan om vilket kursinnehåll som förekommit vid 
det enskilda kurstillfället och hur mycket tid som tillägnats de olika arbetsområdena. I 
diskussionen kring undersökningen ställs resultatet i relation till kursplanen och ett 
resonemang om skolans styrning. 
 
5 Resultatredovisning 
5.1 Sammanfattning av enkätundersökningen 
 
Resultatet av enkätundersökningens huvuddel redovisas i Tabell 1 (s. 18), som visar hur de 
olika lärarna A, B, C, D, E och F svarat på enkätundersökningens frågor. Läraren A har till 
exempeluppgett att han ägnar 1-5 lektionstimmar åt läsning av skönlitteratur, 6-10 timmar åt 
läsning av saktexter, 6-10 timmar åt skrivande av skönlitterära texter och så vidare. 
 
Av tabellen framgår att ingen av lärarna ägnat mer än 20 timmar åt något arbetsområde. I 
stället återfinns de flesta svaren inom tidsspannen 1-10 timmar. I kategorierna ”Läsning av 
skönlitteratur”, ”Läsning av saklitteratur”, ”Skrivande av skönlitterära texter”, 
”Textanalyser”, ”Allmän litteraturvetenskap” och ”Muntliga redovisningar” återfinns alla svar 
inom tidsspannet 1-20 timmar. I kategorierna ”Argumentation/argumentationsanalys”, 
”Inhämta och värdera information”, ”Projektarbeten” och ”Annat” återfinns svaren inom 
tidsspannet 0-10 timmar. 
 
Störst spridning av svaren finns i kategorin ”Grammatik/språkriktighet”, där lärarna uppgett 
att de ägnat allt från 0 upp till 20 timmar åt detta område. Detta tyder på att grammatiken är 
ett arbetsområde, där det råder stora skillnader mellan olika lärares tolkningar av kursplanens 
intentioner. 
 
Minst spridning av svaren finns i kategorin ”Referera texter/referatteknik” där samtliga lärare 
svarat 1-5 timmar, vilket tyder på att lärarna i detta fall är eniga om i vilken grad kursplanen 
efterlyser arbete med denna uppgift. Hög koncentration av svar återfinns också i kategorierna 
”Skrivande av saktexter” (1-10 timmar) och ”Allmän språkvetenskap” (0-5 timmar), vilket 
också det tyder på att det råder ganska stor enighet bland lärarna om hur mycket lektionstid 
som dessa arbetsområden bör tillägnas. 
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Tabell 1. Resultatet av enkätundersökning, sammanställning. 
 Enkätkategori / antal timmar 0 1-5 6-10 11-20 21- 
Läsning av skönlitteratur   A C B D F E   
Läsning av saktexter   C D A B E F   
Skrivande av skönlitterära texter   C D F A  B E   
Skrivande av saktexter   A B F C D E     
Argumentation/argumentationsanalys B A D E F C     
Referera texter/referatteknik   A B C D E F       
Textanalyser   B D C E F A   
Inhämta och värdera information A C D E B F     
Allmän litteraturvetenskap   D C E F A B   
Allmän språkvetenskap  B C F A D E       
Projektarbeten B C D E F A     
Muntliga redovisningar   F B C D A E   
Grammatik/språkriktighet C A F D E B   
Annat B C F E A D     
 
Endast tre av lärarna har uppgett att de ägnat tid åt något annat arbetsområde än dem som 
frågeformuläret tar upp. Svaren tyder alltså på att frågeformulärets förslag på arbetsområden 
ganska väl täcker in de arbetsområden som faktiskt förekom under de aktuella kurstillfällena. 
Det enda ämnesområde som i enkätsvaren uttryckligen nämndes under rubriken ”Annat” var 
film. 
 
De ämnesområden som någon eller några lärare svarar att de inte alls ägnat sig åt är: 

• ”Argumentation/argumentationsanalys” 
• ”Inhämta och värdera information” 
• ”Allmän språkvetenskap” 
• ”Projektarbeten” 
• ”Grammatik/språkriktighet” 
• ”Annat” 

 
Lärarna fick även svara på hur många böcker varje elev i genomsnitt läste under kursens 
gång. Svaren på denna fråga redovisas i Tabell 2. Svaren varierar mellan 2 och 6 stycken 
böcker och i genomsnitt har eleverna i samtliga klasser läst 3,5 böcker. 
 
Tabell 2. Redovisning av svaren på frågan om hur många böcker varje elev läst inom ramen för kursen. 
 Lärare A B C D E F 
Antal lästa böcker: 4 3 2 6 4 2
 
En intressant information som enkätsvaren ger är hur det totala antalet lektionstimmar varierar 
mellan de olika lärarna, vilket Tabell 3 illustrerar. 
 
Tabell 3. Det totala antalet lektionstimmar för samtliga kategorier som respektive lärare redovisat. Utifrån 
lärare A:s svar kan man t.ex.  sluta sig till att hans kurs totalt sett omfattar någonstans mellan 63 och 160 
timmar. 
Lärare A B C D E F 
Total lektionstid 63-160 60-115 28-70 37-90 69-140 42-95
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Det är tydligt att de olika lärarna har gjort mycket skilda uppskattningar av hur mycket tid 
som totalt har ägnats åt de olika arbetsområdena i kursen. Det totala antalet lektionstimmar 
varierar från det minimala antalet 28 till det maximala 160. Dessa siffror ter sig mycket 
märkliga med tanke på att hela kursen omfattar 100 poäng vilket skall motsvara 100 
arbetstimmar. En rad faktorer skulle kunna fungera som möjliga förklaringar till denna 
iögonfallande skillnad mellan de olika enkätsvaren – olika arbetsområden kan till 
exempelvara integrerade i varandra, friluftsdagar och andra aktiviteter utanför elevernas och 
den enskilde lärarens kontroll kan ha påverkat antalet lektionstillfällen och så vidare – men 
för att få reda på varför resultatet ser ut så här skulle en annan typ av frågor än de i enkäten 
vara nödvändiga. Denna undersökning kan inte förklara dessa skillnader utan bara konstatera 
att de finns.  
 
Utifrån sina enkätsvar kan lärarna grovt delas in i två grupper: den ena bestående av lärarna 
A, B och E – grupp 1; den andra av C, D och F – grupp 2. Lärarna i den första gruppen har 
alla angett en hög total tid för sina respektive kurstillfällen och har alla på något sätt 
prioriterat arbetet med skönlitteratur. Lärarna i den andra gruppen har å sin sida uppgett en låg 
total tid för kursen och har fördelat tiden mellan arbetsområdena förhållandevis jämnt, utan att 
direkt prioritera något område. Om vi sammanfattar några av frågeformulärets föreslagna 
arbetsområden till ett övergripande arbetsområde som vi kallar ”Skönlitteratur” och jämför 
hur de två gruppernas svar fördelar sig här får vi följande resultat (Tabell 4): 
 
Tabell 4. Svarens fördelning inom det övergripande arbetsområdet litteraturvetenskap. 
Enkätkategori / antal timmar 0 1-5 6-10 11-20 21- 
Läsning av skönlitteratur (A) C B D (F) E 
Skrivande av skönlitterära texter C D F A  B E 
Allmän litteraturvetenskap D C E F A B 
 
I kategorin ”Läsning av skönlitteratur har lärare A:s och F:s svar satts inom parentes, då deras 
svar på frågan om antalet lästa böcker visar att A:s elever läst fler böcker än genomsnittet i 
undersökningen medan F:s läst färre. Svaret på frågan gäller hur mycket som lästs under 
lektionstid och kan därför vara missvisande om det tolkas som ett mått på hur mycket 
skönlitteratur som lästs under kursen. Om hänsyn tas till lärarnas svar på frågan om hur 
många böcker eleverna läst under kursens gång, kan det vara lämpligt att i det här 
sammanhanget bortse från lärarna A:s och F:s svar på frågan om läsning under lektionstid. 
A:s elever har totalt sett läst fler böcker än genomsnittet, bara inte under lektionstid, samtidigt 
som F:s elever läst mindre än genomsnittet fast i högre utsträckning under lektionstid. Med 
denna reservation visar Tabell 4 en tydlig tendens, nämligen att lärarna i grupp 1 har uppgett 
svar som ligger inom tidsspannet 6-20 timmar för alla tre skönlitterära arbetsområden. 
Lärarna i grupp 2 har däremot uppgett svar inom tidsspannet 1-10 timmar, vilket tydligt visar 
att de ägnat betydligt mindre tid till detta övergripande arbetsområde.  
 
5.2 Enkätsvaren var för sig 
 
Här följer en redovisning av hur varje enskild lärare som deltagit i undersökningen valt att 
lägga upp sin kurs, vilka arbetsområden de valt att prioritera och vilka de ägnat mindre tid åt. 
 
Lärare A är den lärare som tillsammans med lärare E och B uppger sig ha ägnat mest tid totalt 
åt kursens olika arbetsområden, varför det inte är så förvånande att tre av de föreslagna 
arbetsområdena har tillägnats mer än 11 timmars lektionstid, nämligen ”Textanalyser”, 
”Allmän litteraturvetenskap” och ”Muntliga redovisningar”. De moment som ägnats mer än 6 
timmar är, förutom de redan nämnda, ”Läsning av saktexter”, ”Skrivande av skönlitterära 
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texter”, ”Projektarbeten” och ”Annat”, här specificerat som ”film”. Kursen Svenska A tycks 
vid detta tillfälle ha haft en litteraturvetenskaplig prägel, där läsning, filmkunskap och text- 
och filmanalys utgjort en väsentlig del av kursinnehållet. Visserligen har endast 1-5 
lektionstimmar ägnats åt läsning av skönlitteratur, men Lärare A:s elever har läst 4 böcker 
var, vilket är mer än genomsnittet. Områden som fått stå tillbaka är skrivandet av saktexter, 
referatteknik och argumentation, samt de språkvetenskapliga momenten. Informationskunskap 
uppges överhuvudtaget inte ha behandlats i kursen. 
 
Lärare B har även han uppgett tre arbetsområden som ägnats fler än 11 lektionstimmar. Precis 
som hos lärare A är det de arbetena med skönlitteratur som dominerar, men här är det snarare 
elevernas egen textproduktion som spelat den centrala rollen, medan textanalyserna fått stå 
tillbaka. Läsning under lektionstid har varit ett viktigt inslag och eleverna har fått 6-10 timmar 
både för läsning av skönlitteratur och av saktexter. Däremot har eleverna läst färre böcker än 
genomsnittet för samtliga elevgrupper. Det som fått stå tillbaka i lärare B:s kurs är skrivandet 
av saktexter, referatteknik och argumentation (det sistnämnda har helt utelämnats); 
projektarbeten och den allmänna språkvetenskapen (båda helt utelämnade), medan 
grammatik/språkriktighet här tillmätts så stor betydelse att 11-20 timmar ägnats åt detta. 
 
Lärare C är den som uppgett det allra minsta antalet lektionstimmar, något som också 
avspeglas i att hans kurs inte innehöll något moment som fått ta mer än 10 lektionstimmar i 
anspråk och att hela fem av de föreslagna arbetsområdena utelämnats helt. I övrigt fördelar sig 
svaren jämnt inom tidsspannet 1-10 timmar. Läsning tycks inte ha varit något betydande 
inslag i kursen (1-5 timmar på både skönlitteratur och saklitteratur) och C:s elever uppges 
bara ha läst 2 böcker under kursens gång. Viktigare har i stället skrivandet och analyserandet 
av saktexter varit, tillsammans med argumentation och allmän litteraturvetenskap. C:s kurs 
utmärker sig främst genom att ett flertal arbetsområden helt utelämnats ur kursen, nämligen 
informationskunskap, projektarbeten och allmän språkvetenskap. 
 
Lärare D tillhör också dem som angett ett ganska litet antal lektionstimmar, men dessa 
timmar har fördelats mycket jämnt över kursens olika moment. Informationskunskapen är det 
enda område som helt utelämnats, i övrigt uppges 1-10 timmar ha tillägnats alla 
arbetsområden, inklusive kategorin ”Annat” som inte närmare specificerats. Lärare D 
utmärker sig framför allt genom att hans elever med sina 6 böcker vardera läst allra mest 
under kursens gång. Denna läsning tycks dock ha skett huvudsakligen utanför lektionstid. 
 
Lärare E har uppgett bland det största totala antalet lektionstimmar och har ägnat mer än 11 
timmar åt tre arbetsområden: ”Läsande av skönlitteratur”, ”Skrivande av skönlitterära texter” 
och ”Muntliga redovisningar”. Läsande, skrivande och analyserande av olika texter verkar ha 
varit de dominerande inslagen i kursen, vilket också elevernas i genomsnitt 4 lästa böcker 
visar. Områden som argumentation, referat, information och allmän språkvetenskap har varit 
något mindre prioriterade utan att för den skull vara helt utelämnade. 1-5 timmar uppges ha 
ägnats till ”Annat”, men ett förtydligande om vad detta innebär saknas.  
 
Lärare F har i likhet med lärare D uppgett en låg total lektionstid, där fördelningen mellan de 
olika arbetsmomenten är mycket jämn och håller sig mellan 1 och 10 timmar. De enda 
undantagen är ”Läsning av saktexter” som tycks ha varit ett prioriterat område och ”Allmän 
språkvetenskap” som utelämnats helt. Den enda tendens som möjligen kan spåras i 
enkätsvaret är att läsning och textanalys tillsammans med informations- och allmän 
litteraturvetenskap tycks ha varit något mer prioriterade i kursen än övriga arbetsområden. 
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Men att läsningen skulle ha varit ett prioriterat område motsägs av det faktum att eleverna 
endast läst i genomsnitt 2 böcker vardera. 
 
6 Diskussion 
 
6.1 Resultatet i samband med kursplanen 
 
Det ovanstående resultatet av enkätundersökningen pekar klart och tydligt på att våra sex 
lärares genomförande av Svenska A-kursen präglas av drastiska skillnader och ojämnheter i 
fördelningen av arbetstimmarna mellan de olika delmålen. Detta innebär ingenting annat än 
att kursplanens skrivning erbjuder ett så stort tolkningsutrymme att det skapas avsevärda 
divergenser mellan olika lärares praktiska hantering av kursens faktiska innehåll. 
 
I enkätkategorierna ”Skrivande av skönlitterära texter”, ”Skrivande av saktexter” och 
”Muntliga redovisningar” framkom en mycket stor spridning av antalet arbetstimmar, från 1 
till 20. Detta tyder uppenbarligen på att lärares uppfattningar om kursplanens intentioner, dess 
tolkning och konkretisering i det praktiska kursgenomförandet varierar högst betänkligt vad 
gäller kursens delmål ”att kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift 
på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren”, ”att kunna i tal och skrift 
förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv och för den valda 
studieinriktningen” samt ”att kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla 
tänkande och lärande”. Samma spridning (1 till 20 arbetstimmar) finner man i kategorierna 
”Läsning av skönlitteratur”, ”Läsning av saktexter” och ”Textanalyser”. Dessa kategorier 
berör delmålen ”att kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven 
själv och för den valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare” och ”att 
kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av 
saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer”. Det ligger i öppen dag att 
lärarnas åsikter om tolkningen av dessa delmål är långt ifrån enhetliga. 
   
Den största förvirringen verkar råda med tolkning och konkretisering av målet ”att kunna 
tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om 
skillnader mellan talat och skrivet språk”. Detta påvisas av en i högsta grad ojämn tilldelning 
av arbetstimmar för kategorin ”Grammatik/språkriktighet”. En lärare utelämnar den här 
kategorin helt från sin kurs medan en annan ägnar upp till 20 timmar åt detta arbetsmoment. 
En annan kategori i enkäten som täcker detta kursmål är ”Allmän språkvetenskap”. Här 
uppger tre lärare, hälften av informanterna, att de inte tar upp detta arbetsområde i sina kurser, 
medan de andra tre väljer att ägna minsta möjliga antalet timmar åt detta. Här kan man också 
notera en intressant iakttagelse, nämligen en av lärarna väljer bort båda dessa kategorier från 
sin kurs. Detta kan ha två möjliga orsaker: antingen blir det här arbetsmomentet integrerat i de 
andra kursområdena, eller så blir det helt utelämnat från kursen. En uppenbar slutsats som kan 
dras av detta är att kursplanens mål kring grammatik och språkvetenskap i sina nuvarande 
formuleringar erbjuder ett så stort tolkningsutrymme, att olika lärare kan ägna godtyckligt 
mycket tid åt dessa arbetsområden, ja, till och med förbigå dem helt och hållet.  
   
Enkätkategorin ”Allmän litteraturvetenskap” har en direkt koppling till kursplanens mål ”att 
känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt 
människor under olika tider” och delvis motsvarar målet ”att kunna formulera egna tankar och 
iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära texter från 
olika tider och kulturer”. Här finner man också en ytterst bred variation i lärarnas 
föreställningar om hur målet konkretiseras. Enkäterna visar att detta arbetsområde ingår i alla 
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lärares kurser, dock varierar antal timmar väldigt mycket – från 1 till 20. Ännu bredare och 
märkligare spridning finner man i olika lärares tolkningar av valet av faktiskt material för att 
uppnå målen. För att vi skulle kunna skaffa oss lite djupare uppfattning av hur dessa mål 
konkretiseras och genomförs, införde vi ytterligare en fråga i enkäten, nämligen ”Läste hela 
elevgruppen några böcker gemensamt, i så fall vilka”? Resultatet pekar på en 
anmärkningsvärd splittring i valet av böckerna. Litterära klassiker som Kung Oidipus och 
Tristan och Isolde hos en lärares kurs förekommer inte alls hos en annan där fokus sätts på 
barn- och ungdomsböcker som Harry Potter och Sandor slash Ida. Detta tyder på att 
tolkningspotentialen i kursplanens formulering av dessa mål är mycket stor, för att inte säga 
enorm. 
 
Kursplanens mål ”att kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskap 
från bibliotek och databaser samt kunna använda datorer för att skriva och kommunicera” 
verkar också orsaka en mängd olika uppfattningar bland lärarna. Även detta mål får 
varierande tolkningar och genomförandestrategier. Resultatet av enkätundersökningen visar 
att arbetsmomentet ”Inhämta och värdera information” har helt blivit utelämnat från kursen av 
tre lärare. Samtidigt verkar de andra tre lärarna vara oeniga om hur mycket tid ska ägnas åt 
detta moment. Antal arbetstimmar sträcker sig här från 1 till 10. Ett liknande förhållande 
finner vi med målet ”eleven skall ha fördjupat sina kunskaper inom något område av 
svenskämnet utifrån intressen, behov eller vald studieinriktning”. Den enkätkategori som 
motsvarar detta mål är ”Projektarbeten”. De fyra lärare som väljer att behandla detta 
arbetsmoment i sina kurser ägnar allt från 1 till 10 timmar åt detta. Hos två andra får detta 
moment stå tillbaka. Man kan uppenbarligen förmoda att målet ska ha tagits upp under 
kategorin ”Annat”, men paradoxalt nog utelämnar samma två lärare även denna kategori i 
sina enkätsvar.   
 
Det enda området som alla sex lärare är eniga om är ”Referera/referatteknik”. Alla sex 
tilldelar detta arbetsmoment minimalt 1 och maximalt 5 timmar. Med tanke på den bild som 
vi får från den ovanstående analysen tillhör detta faktum snarare undantag än regel. 
 
Även om vår undersökning inte redovisar något generaliserbart resultat för hur kursplanen för 
Svenska A förverkligas i den svenska gymnasieskolans klassrum, visar den i alla fall att 
kursplanen erbjuder ett så stort tolkningsutrymme att enskilda lärare kan tolka kursens mål 
och ambitioner på mycket olika sätt, och att kursen, då den genomförs, kan se helt olika ut i 
olika klassrum. Vi kan inte se detta på annat sätt än som ett problem, som äventyrar tanken 
om en likvärdig undervisning. I en målstyrd skola kan och bör visserligen en viss variation i 
fråga om innehåll och arbetssätt förekomma mellan olika kurstillfällen. Men någonstans går 
gränserna för denna variation, de gränser som garanterar en likvärdig undervisning för alla 
elever. Var dessa gränser dras framgår inte av skolans styrdokument. De sex lärarna i vår 
undersökning har utnyttjat tolkningsutrymmet i kursplanens formuleringar och utifrån samma 
styrdokument genomfört kurser som sinsemellan ser helt olika ut. Detta anser inte vi vara en 
likvärdig undervisning.  
 
6.2 Resultatet i samband med skolans styrning 
 
Vi väljer alltså att tolka resultatet av vår undersökning som en avvikelse från målstyrningens 
intentioner om en likvärdig undervisning. I kapitel 3.3 redovisades ytterligare problem i 
dagens skola, som Skolverket i sina lägesrapporter kunnat konstatera, och som alla går emot 
styrdokumentens ambitioner. Hur ska man då förklara de avvikelser från mål- och 
resultatstyrningens intentioner – alternativt: de oönskade bieffekter av styrningssystemet – 
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som de lägesrapporterna och vår undersökning påvisat? Det finns naturligtvis mängder av 
analyser av och teorier om dessa problem och hur de ska lösas och alla kan knappast 
presenteras i ett arbete av ringa omfattning som vårt. Vi har valt att titta närmare på två 
varandra olika problemanalyser som dels går att koppla samman med de olika syner på 
målstyrning som vi hittills redovisat, dels kan fungera som analysinstrument för den 
undersökning vi redovisat.  
 
Det, som vi uppfattar det, vanligaste sättet att med utgångspunkt i styrsystemet identifiera och 
analysera problemen i dagens skola bygger på ett resonemang som säger att det inte är 
systemet i sig det är fel på, utan snarare på dess tillämpning eller dess genomförande i 
praktiken. Blidberg m.fl. ser till exempel stora brister i kommunikationen mellan de olika 
nivåerna i styrsystemet: 

 
Den slutsats som kan dras av ”Styrsam”-projektets kommunstudie – liksom av flera andra 
liknande studier – är framför allt att det kommunala ansvaret för skolan fragmentariserats 
på olika grupper av ansvariga och ansvarsnivåer. Helhet och sammanhållen drivkraft 
saknas på de flesta håll.31  
 

Problemet ligger alltså inte på den nationella nivån, där målen formuleras, utan på den 
kommunala och lokala nivån, där målen tolkas och omsätts i handling. I sin beskrivning av 
styrsystemet betonar, som ovan nämnts, Blidberg m.fl. vikten av att styra mot mål och inte 
med och menar då att det är genom det demokratiska och reflekterande samtalet som de 
övergripande målen ska konkretiseras och förverkligas. I detta sammanhang blir problemen 
som utredningarna påvisat självklart en följd av att detta samtal inte fungerar, och lösningen 
blir att förbättra förutsättningarna för samtalet: 

 
Det är vår uppfattning att med utveckling som huvudord och med betoning på ett 
kommunalt helhetsperspektiv med det rationella samtalet mellan olika deltagare som 
grund kan vårt resonemang lättare ses i det vidare sammanhang där det får ytterligare 
mening.32  
 

På liknande sätt lokaliseras problemens kärna till det kommunala och lokala planet i SOU 
2004:16, där utredaren, som undersökt skolans styrning och ledningsstruktur, kommer fram 
till att ”den enskilt viktigaste faktorn för att kunna fullfölja förändringsprocessen till en 
framgångsrik mål- och resultatstyrd skola är hur ledarskapet i varje enskild skola utformas.”33 
Den enskilt viktigaste funktionen i skolans ledning har rektorn i sin roll som administrativ och 
pedagogisk ledare, och då det på många håll saknas en rektor med kompetens för dessa båda 
uppgifter ligger ett av skolans huvudproblem just här. Huvudmannen, kommunen, har ett 
särskilt ansvar i att ”rekrytera rätt rektor till rätt skola vid rätt tidpunkt”34 och att ”löpande 
utveckla rektorskompetensen utifrån den enskilde rektorns förutsättningar och behov kopplat 
till uppdraget.”35 På det nationella planet ser utredningen främst ett behov att öka kontrollen 
av den lokala verksamheten genom fler nationella prov och olika slag av uppföljningar av 
skolans uppdrag. Vad gäller utformningen av de nationella målen ser utredningen inget behov 

                                                 
31 Blidberg m.fl. (1999), s. 32. 
32 Blidberg m.fl. (1999), s. 30. 
33 SOU 2004:16, s. 114. 
34 SOU 2004:116, s. 114 ff. 
35 Ibid. 
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av förändring, då de i sin nuvarande form har ”hög acceptans bland skolchefer och 
rektorer.”36

 
Ytterligare ett exempel på problemanalyser som koncentrerar sig på det lokala planet utgör 
Skolverkets nationella kvalitetsgranskning från år 2000, som i en jämförande studie bland 
annat tar upp frågan om likvärdig betygssättning. En slutsats i granskningen är att 
huvudmännen, staten och kommunerna, ”underskattat komplexiteten i det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet och den tid och kraft som var – och är – nödvändig för att 
genomföra det”37. Lärarna har inte erbjudits möjligheter att ”i grunden sätta sig in i och skapa 
förståelse för systemet”38. Som exempel på lösningar på problemet anger granskningen ökad 
samordning på ledningsnivå och utbyggd kompetensutveckling av skolans personal ”kopplad 
till utformning av kunskapsmål och kriteriernas funktion och utformning.”39  
 
Kroksmark skriver om Nationella kvalitetsgranskningen 2000, och detta är också tillämpligt 
på andra problemanalyser av samma slag: 

 
Slutsatsen ter sig uppenbar: det är den lokala skolan och där i första rummet lärarna som 
inte förstår det målrationella systemet och som därför också har omfattande problem med 
betygssättningen.  […] Slutsatsen är att lärarna inte erbjudits förutsättningar att förstå ett 
system som visserligen är komplext men fullt möjligt att begripa.40

 
Kroksmark förhåller sig i sin artikel ”En tankes fall i praktiken” kritisk till de 
problemanalyser som framförallt lokaliserar orsakerna till skolans problem till det lokala 
planet och föreslår själv ett helt annat perspektiv att granska problemen ur. Här vill vi också 
påminna läsarna om de skilda uppfattningar om mål- och resultatstyrningens funktion och 
bakgrund som vi tyckte oss spåra i kapitel 3.1: 
 

Min tes är att svårigheten eller omöjligheten i att styra skolan med hjälp av mål- och 
resultatstyrning inte är en fråga om att skolan i det här avseendet är så komplicerad att den 
inte skulle gå att begripa. Jag tror heller inte att misslyckandet beror på att lärare inte kan 
förstå vad mål- och resultatstyrningen går ut på. Snarare kan det vara så, att målen är 
formulerade på ett sådant sätt att de inte är möjliga att förstå och därmed svåra att omsätta 
i praktisk undervisningshandlig.41

 
Medan Blidberg m.fl. i sin beskrivning av mål- och resultatstyrningen betonar att systemet en 
gång infördes för att öka möjligheterna till lokalt medinflytande, pekar Kroksmark istället på 
att systemet också infördes som ett sätt att stärka den statliga styrningen. Med det i åtanke är 
det kanske inte så förvånande att de förra framför allt söker orsakerna till problem i systemet 
på det lokala planet, medan den senare riktar sin analys mot de nationella målen och deras 
utformning.  
 
I vår undersökning har vi inte tagit reda på något om orsakerna till de stora skillnaderna 
mellan de enskilda lärarnas sätt att genomföra kurserna. Vi vet ingenting om hur arbetet med 
att konkretisera de övergripande kursmålen har sett ut, eller i vilken mån elevinflytandet har 

                                                 
36 SOU 2004:16, s. 124. 
37 Nationella kvalitetsgranskningen 2000, s. 167. 
38 Nationella kvalitetsgranskningen 2000, s. 173. 
39 Nationella kvalitetsgranskningen 2000, s. 175.  
40 Kroksmark (2002), s. 58 f. 
41 Kroksmark (2002), s. 59. 
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bidragit till att olikheter uppstått. Det vi kunnat se är att dessa stora skillnader finns. För att 
kunna ta ställning till i vilken mån resultaten i just detta fall beror på ett fel i kommunens, 
skolans eller arbetslagens organisation eller i kursplanens formuleringar, vore en annan, långt 
mer ingående och omfattade, typ av undersökning nödvändig. Men det ligger nära tillhands att 
instämma i Kroksmarks resonemang, då han i diskussionen om målstyrningen ställer en helt 
relevant fråga:  

 
[…] beskrivningarna av kunskapsnivåer, i mål och kriterier, inte är avsedda att innehålla 
någon kärna som går att ta på. Således skulle likvärdigheten och rättvisan i betygssystemet 
var helt oberoende av de nationella beskrivningarna. Endast i det ständiga samtalet mellan 
lärare i samma ämne på skolan, mellan lärare i olika ämne på samma skola, mellan olika 
skolor i samma kommun, mellan olika kommuner i hela riket, kan likvärdiga 
kunskapsnivåer uppfinnas. Men varför finns det då mål och kriterier?42

 
Författarna till detta examensarbete är två snart utexaminerade gymnasielärare i svenska. Vi 
anser inte att vi har tillräcklig kunskap för att tolka kursplanens formuleringar på ett sådant 
sätt att vi kan garantera våra elever en Svenska A-kurs som är likvärdig alla andra Svenska A-
kurser som genomförs. Med tanke på det vi sett under vår verksamhetsförlagda utbildning 
hyser vi heller inga stora förhoppningar om att få hjälp med detta i en fungerande organisation 
och genom ett gemensamt, reflekterande samtal kring konkretiserandet av de nationella 
målen. Vi är övertygade om att vi i många fall helt på egen hand kommer att tvingas tolka och 
konkretisera kursplanernas mål och i det sammanhanget finns det all anledning att efterlysa 
tydligare målformuleringar. 
 

                                                 
42 Kroksmark (2002), s. 72. 
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BILAGA 
 
ENKÄTFORMULÄR 

Enkätundersökning 
• Enkäten riktar sig till svensklärare som under läsåret 2004-2005 genomfört kursen 

Svenska A i elevgrupper med elever ur gymnasieskolans estetiska program. 
• Svaren kommer att behandlas helt anonymt och presenteras i form av ett 

examensarbete vid institutionen för utbildningsvetenskap vid Luleå tekniska 
universitet.  

• Syftet med undersökningen är att skapa en bild av hur kursplanens mål omsätts och 
förverkligas i praktiken, hur stora skillnaderna i kursinnehåll är mellan olika 
kurstillfällen och vilka dessa skillnader är. Det handlar alltså inte om att värdera olika 
lärares insatser eller att lyfta fram den ena eller andra planeringen som bättre än de 
övriga. 

• Om möjlighet finns: bifoga gärna till enkätsvaret någon form av planeringsdokument, 
t.ex. en terminsplanering för kurstillfället, en litteraturlista el. dyl. som säger något om 
kursens innehåll. 

• Skicka in enkätsvaret senast den 11 november i bifogat svarskuvert, eller via e-post 
till henwaa-4@student.ltu.se eller tatlil-1@student.ltu.se  

 
Stort tack för din medverkan! 

 
Tatiana Liljeström, Henrik Waara 

 
Gör en uppskattning av hur många lektionstimmar som ägnades åt följande arbetsområden 
under det senaste tillfället du genomförde en Svenska A-kurs med elever ur det estetiska 
programmet: 
 
Läsning av skönlitteratur   Läsning av saktexter 
0                             0                           
1-5                          1-5                        
6-10                        6-10                      
11-20                      11-20                    
21-                          21-                        
 
Skrivande av skönlitterära texter  Skrivande av saktexter 
0                                            0                           
1-5                              1-5                        
6-10                         6-10                      
11-20                     11-20                    
21-                           21-                        
 
Argumentation/argumentationsanalys  Referera texter/referatteknik 
0                            0                           
1-5                         1-5                        
6-10                        6-10                      
11-20                     11-20                    
21-                         21-                        
  

mailto:henwaa-4@stuent.ltu.se
mailto:tatlil-1@student.ltu.se


Textanalyser    Inhämta och värdera information 
0                       0                           
1-5                    1-5                        
6-10                  6-10                      
11-20                11-20                    
21-                    21-                        
 
    
Allmän litteraturvetenskap (t.ex. genrer,   Allmän språkvetenskap (t.ex. dialekter, 
vanliga myter och motiv)   köns-/klasskillnader, språkutveckling)  
0                       0                           
1-5                    1-5                        
6-10                  6-10                      
11-20                11-20                    
21-                    21-                        
 
Projektarbeten   Muntliga redovisningar 
0                       0                           
1-5                    1-5                        
6-10                  6-10                      
11-20                11-20                    
21-                    21-                        
   
Grammatik/språkriktighet   Annat:                          
0                       0                            
1-5                    1-5                         
6-10                  6-10                       
11-20                11-20                     
21-                    21-                         
 
 
Ungefär hur många böcker läste en elev i genomsnitt under hela kursen? 
 

             st. 
 

Läste hela elevgruppen några böcker gemensamt, i så fall vilka? 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
 
 
 

 2


	 
	2 Syfte  
	3 Bakgrund 
	 
	Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
	4 Metod 
	Läsning av skönlitteratur

	Läsning av saktexter
	Skrivande av skönlitterära texter
	Skrivande av saktexter
	A
	Total lektionstid
	Läsning av skönlitteratur



	Utbildningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten. Skolverket, Stockholm 2005. 




