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Abstrakt 



    

 För att uppnå ett förväntat mål bör målbilden vara klar . Detta är ett ställningstagande jag 

anser vara centralt i min studie. Syftet med studien är att beskriva hur och om elever i årskurs 

nio är bekanta med skolans strävansmål för svenskundervisningen, (som de framställs i Lpo 

94) samt hur dessa tillsammans med uppnåendemålen i kursplanen för svenskämnet 

konkretiseras av lärarna i undervisningen. I bakgrunden har jag presenterat begrepp som 

skolans uppdrag och skolans målsystem. Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ 

studie med hjälp av intervjuer och har genomförts under hösten 2010. Resultaten visade att 

eleverna har en relativt vag uppfattning om skolans uppnåendemål . Resultaten pekar även på 

att lärarna hade vissa svårigheter att konkretisera de nationella strävansmålen och 

uppnåendemålen inom ramen för sin undervisning.  

 

Nyckelord: Mål, pedagogiska mål, kunskap, kunskapsuppdrag. 
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1. Inledning 

Skolans kunskapsuppdrag kommer till uttryck i de nationella styrdokumenten. 

Styrdokumenten fyller vart och ett en funktion. Tillsammans uttrycker de också en 

gemensam syn på program, ämnen och kurser. Kursplanerna i sin tur är utformade för att 

klargöra vad alla elever skall lära sig men lämnar samtidigt stort utrymme för lärare och 

elever att välja stoff och arbetsmetoder. Vid varje skola och i varje klass måste därför 

lärare tolka och konkretisera de nationella kursplanerna och tillsammans med eleverna 

planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, 

erfarenheter intressen och behov. Detta finns beskrivet i Lpo94 (1998). 

I egenskap av förälder samt blivande lärare har jag följt den ständigt aktuella skoldebatten.  

Debatten gör gällande att en stor andel elever inte når upp till en godkänd nivå i 

grundskolans kärnämnen i slutet av nionde skolåret. Därför anser jag att det är ytterst 

angeläget att ställa sig frågor som exempelvis: Varför når inte alla elever upp till godkänd 

nivå i kärnämnena i slutet av nionde skolåret?  Har detta verkligen bara med eleven som 

individ och dess studiemotivation att göra eller kan det helt enkelt finnas andra, viktigare 

faktorer att undersöka? Vet eleverna hur målen är beskrivna och är de införstådda i vad 

som krävs för att nå dem?   

2. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur/om elever i årskurs 9 i grundskolan förstår de 

strävansmål som skolan skall förmedla. Samt hur dessa tillsammans med uppnåendemålen i 

kursplanen för svenskämnet konkretiseras av lärarna i undervisningen. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur bekanta är eleverna med undervisningens uppnåendemål/strävansmål? 

 På vilket vis kan eleverna beskriva dessa? 

 Hur arbetar lärarna med att konkretisera uppnåendemålen i sin undervisning? 

3. Bakgrund 

3.1 Teorier/ Tidigare forskning 

I denna del av bakgrunden presenteras de vetenskapliga teorier som jag valt att utgå ifrån i 

min studie. Dessa teorier berör bl.a. utbildningens mål och de pedagogiska målens 

tillämpning. Med avseende på tidigare forskning hänvisas till ex. granskningar av skolans 

kunskapsmål, bristande kunskaper om de nationella målen, samt motivationens betydelse för 

lärandet. 

3.1.1 Deweys syn på utbildningens mål 

John Dewey (1859-1952) var professor i filosofi vid University of Chicago sedan 1894 och 

betraktades både som pedagog och filosof. Hans vetenskapliga produktion var så väl 

kontroversiell som ständig utmanande. I Pedagogik för 2000- talet (Andersson 2000)  

menar författaren att kunskapen enligt Dewey skulle uppfattas som individuell, telelogisk, 

instrumentell samt relativ. Deweys tankar omsattes ofta i olika undervisningsexperiment 

och han var mycket kritisk mot passivt mottagande information även om den syftade till 

kunskapsförmedling. Han var också kritisk till rationalismen och betonade undervisningen 

och utbildningens sociala karaktär. Liv och rörelse, växande och utveckling var alla enligt 

Dewey viktiga delar av undervisningens mål (Andersson, 2000 ) 
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Dewey ansåg det angeläget att definiera ett måls natur när det uppstår ur en aktivitet istället 

för att komma utifrån (Dewey, 1916). Utöver detta ansåg han även att man bör närma sig 

definitionen av mål genom att ställa enbart resultat och slutresultat mot varandra. Eftersom 

mål alltid är relaterade till resultat är det första man tittar på om den angivna verksamheten 

äger en inneboende kontinuitet. Annars, menade Dewey att undervisningens mål endast 

kan ses som en serie på varandra följande handlingar. Först görs en sak och sedan en 

annan. Om det enda sättet att definiera en aktivitet är genom att namnge de objekt som blir 

dess slutresultat - så som skottet är målet när man skjuter, så måste målet alltid innebära att 

utlösa aktiviteter som leder till slutresultat (att träffa skottavlan) enligt Dewey (1916). Han 

påtalade även vikten av att komma ihåg att objektet (måltavlan, geväret) bara är ett märke 

eller ett tecken genom vilket vi skiljer den aktivitet vi vill fullfölja från andra aktiviteter. 

Strängt taget menar Dewey att dessa objekt är medel för att rikta aktiviteten mot ett slutmål 

(Dewey, 1916) Denna tanke tydliggörs i detta utdrag: 

  
Om någon siktar på låt oss säga en kanin är det hans ambition att skjuta rätt, ett visst slags aktivitet. 

Eller om det är kaninen han vill åt är det inte kaninen skild från hans aktivitet utan som en del i 

den: han vill äta kaninen, eller visa upp som bevis på sin träffsäkerhet - han vill göra något med 

den. Det som han gör med den, inte tinget i sig, är hans mål (Dewey, 1916 s. 146-147). 

 

 Vidare menade Dewey att det var missvisande att tala om pedagogiskt mål när så gott som 

alla handlingar som en elev utför dikteras av läraren och handlingarnas enda ordningsföljd 

är den som kommer av läxuppgifterna och någon annans förhållningsorder (Dewey, 1916 ). 

3.1.2 Deweys syn på pedagogiska mål 

Enligt Dewey (1916) kunde pedagogiska mål jämställas med mål för annan styrd 

verksamhet . Dessa mål skiftar beroende på de villkor som de omges av. Han menade att 

utbildningen som sådan inte har något mål utan att ... ”personer, föräldrar, lärare etc., har 

mål, inte en abstrakt idé om utbildning” (Dewey, 1916 s. 148). Vidare menade han att 

målens syften är varierande, olika för barn till barn och därför föränderliga i takt med att 

dess erfarenhet växer. Dewey (1916) menade även att: 

 
Också de mest gångbara mål som kan uttryckas i ord kommer, precis som ord, att göra mer ont än 

gott om man inte inser att de egentligen inte är mål utan snarare förslag till hur läraren bör 

observera, se framåt och välja för att frigöra och rikta krafterna i den konkreta situationen (Dewey, 

1916 s.148-149).  

 

 Dewey (1916)  ansåg att goda pedagogiska mål grundas på konkreta mål samt behoven 

hos de som skall undervisas. De mål som ligger vuxna människor exempelvis läraren 

närmast bör, enligt Dewey inte användas i undervisningen om man inte också tar hänsyn 

till elevens förmåga. Inte heller, ansåg Dewey (1916) bör läraren föreslå mål som är för 

ensidiga för att ta tillvara elevens specifika förmåga och förutsättningar. De mål som 

överordnade auktoriteter fångat upp från aktuella strömningar i samhället, menar Dewey, 

blir sedan lärarens uppgift att påtvinga eleverna:  

 
Alltför sällan är den enskilde läraren så fri från föreskrifter från auktoritära inspektörer, 

metodböcker, läroplaner etc. att hans eget sinne kan komma i en närmare kontakt med elevens 

sinne och med lärostoffet. Denna misstro mot lärarens erfarenhet reflekteras då i elevernas respons 

som brist på förtroende. Målen prackas på eleverna utifrån i andra eller tredje hand och de blir 

ständigt förvirrade av konflikten mellan de mål som på ett självklart sätt överensstämmer med 

deras egna erfarenheter och dem de bara måste finna sig i (Dewey 1916). 



3 

 

Henry Egidius (2009) beskriver i sin bok Pedagogik för 2000 -talet (2009) att huvudtemat i 

Deweys uppsats The Child and Curriculum som skrevs 1902 är hur barn i egenskaper av 

elever möter en skolundervisning som inte handlar om fenomenen i deras värld, utan om 

en verklighet uppdelad på ämnen där själva ämneskunskapen betraktas som viktigare än de 

fenomen som ämnena handlar om. I sin uppsats presenterar Dewey två motsatta riktningar 

i västesterländsk pedagogik. Den ena lägger huvudvikten vid skolämnena. Den andra sätter 

eleven i centrum och har eleven som person som slutmål (Egidius, 2009 ). 

3.1.3  Deweys syn på de pedagogiska målens tillämpning 

I kapitel 8 i Demokrati och utbildning (1916) redogör Dewey i kapitel 2. Kriteriet för goda 

mål, sin syn på mål i utbildningen ur olika aspekter. Särskilt påtalar han svårigheten med 

avlägsna yttre mål i undervisningen. Ett av de värsta problemen med dessa är enligt Dewey 

svårigheten att omsätta dem i praktisk handling vilket, enligt honom resulterar i: 

 
Att man på måfå griper efter det som ligger närmast till hands. Ett bra mål gör att man noggrant 

undersöker på viken erfarenhetsnivå eleverna för tillfället befinner sig, och att man utformar en 

preliminär handlingsplan, har hela tiden planen framför ögonen och modifierar den allteftersom 

förhållandena utvecklas. Målet är, kort sagt, tentativt och växer därför konstant när det prövas i 

handling (Dewey, 1916 s.146). 

 

 Detta sätt att beskriva lärandet som en process, uttrycks även i det slagkraftiga talesättet 

som förknippas med Dewey och hans pedagogik, nämligen ” Learning by Doing”. 

Innebörden i detta talesätt kan förklaras med Deweys tankegångar om verklighetens/ 

sanningens natur, nämligen att det inte finns någon absolut sanning i människans 

utforskande av verkligheten. Det sanna är istället något som är specifikt för den enskilde 

individen. Eleven bör vara aktiv i inlärnings- och undervisningssituationen varvid läraren 

har mer karaktären av en handledare. Eleven skall därmed tillägna sig en metod för lärande 

och nya insikter än själva insikten i sig. Det som styr är elevernas motivation, intressen och 

nyfikenhet samt det sociala behovet av att vara tillsammans (Dewey, 1916). I modern 

betydelse kan hans idéer sägas ha lett fram till s.k. aktivitetspedagogiken. Denna innebär i 

korthet att om eleven inte är aktiv, sker ingen inlärning eller utveckling. Dewey menade 

även att det förutom skolan och klassrumssituationen finns en yttre värld bestående av 

olika slags ”verkligheter” och ”material ”som borde upptäckas och utforskas av eleverna. 

Aktiviteten är således inte ett självändamål utan måste hela tiden riktas mot något 

dedicerat. Enligt Dewey (1916) måste alla typer av handlingar ha ett motiv och ett specifikt 

innehåll (Dewey, 1916 ). 

3.1.4 Pedagogikens fyra grundpelare 

Egidius (2009) påpekar att John Dewey har givit oss insatser för att utforma två av 

nutidspedagogikens grundpelare, nämligen självstyrning och det uppgiftsbaserade lärandet. 

Utöver dessa menar Egidius att de andra två grundpelarna i form av delaktighet och 

jämställdhet återstår. Enligt Egidius (2009) beskrivning konstaterade Dewey att om 

människor bara blir bihang till maskiner förlorar de sin mänsklighet. Om inte skolan och 

samhället kommer till rätta med motsatsen mellan chefer och anställda, mellan akademiker 

och praktiker, män och kvinnor kommer människan att förlora sina naturliga impulser för 

skapande, tillverkande arbete (Egidius 2009). Sin pedagogik ansåg Dewey i det närmaste 

utgå från en problemmetod. Elever och studenter skulle i och med att de kände 

engagemang i en uppgift, kunna sätta sig in i uppgiftens natur, så att de såg dess 

svårigheter klart, för att sedan tänka efter hur den ska lösas och i fantasin och med ny 
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kunskap föreställa sig vad som händer när man gör på det ena eller andra sättet och 

slutligen pröva de hypoteser som förefaller mest lovande (Egidius, 2009 ). 

3.1.5 Descartes och den rationalistiska kunskapsteorin 

En av den rationalistiska kunskapsteorins grundare Rene Descartes (1596-1612) var efter 

sina avslutade studier i en jesuitskola oerhört besviken på vad han lärt sig. De flesta teorier 

han fått sig till livs var motsägelsefulla. Descartes tvivel ledde honom till nya insikter om 

vad en säkrare kunskap borde grundas på. Det som inte kan betvivlas är sant. 

Bokstavsstudier avvisade han med benämningen fragment (Andersson, 2000 ). Descartes 

kunskapsteori hade som mål att utveckla en ny vetenskap som var helt annorlunda och som 

kunde besvara de kvantitativa frågorna. Detta fann han vara möjligt eftersom all 

kunskapsinhämtning berodde på det mänskliga förnuftet . Härmed avvisade han 

skolastikernas flerdimensionella kunskapsbegrepp. Descartes hävdade att om man 

uppfattade kunskap rätt samt använde den rätt skulle man nå fram till sanningen 

(Andersson, 2000 ). Den kunskap som vetenskapen producerade var säker på grund av sina 

metoder. Descartes utgick från tre olika tankar och idéer som vägledande. För de första 

medfödda idéer, som grundar sig på förnuftet. Dessa är giltiga oberoende av erfarenheten 

(gudsidén, rumsföreställningar samt orsaksföreteelser) För det andra talade han om 

förvärvade idéer som var grundade på perceptioner och föreställningar. Slutligen talade 

han om självkonstruerade idéer som närmast kan uppfattas som fantasier utan egentligt 

värde ur kunskapssynpunkt (Andersson, 2000 ). 

Descartes tillskrev människan två förmågor av särskilt värde, nämligen förmågan till 

introspektion och intuition. Introspektion innebar att människan hade förmåga att granska sina 

tankar och känsloliv och kort sagt kunna se in i sig själv. Descartes lutade sig också i sitt 

kunskapsteoretiska resonemang mot övertygelsen om att intuitionen utgjorde en mänsklig 

förmåga av stor vikt eftersom den kunde ge människan fundamentala insikter vilka inte borde 

betvivlas. Det var intuitionen som eliminerade tvivel och utgjorde avstampet för ett 

kontinuerligt utforskande (Andersson, 2000).  

3.1.6 Det Sokratiska tänkandet 

Sokrates (född 469 eller 470 f. Kr) var en grekisk filosof och ansedd som en av 

filosofihistoriens främsta tänkare. Hans metod att genom dialogens hjälp få sin samtalspartner 

att resonera sig fram till en lösning på filosofiska problem, har kommit att kallas för den 

Sokratiska metoden, eller maiuetik som den även benämns (grek. konsten att förlossa) 

(www.Nationalencyklopedin.se, hämtad 14/1/11) I Kunskapssyn och lärande- i samhälle och 

arbetsliv (2000) efterlyser Andersson det Sokratiska tänkandet om kunskap idag. Han menar 

att” kunskapen måste komma inifrån och vara ett resultat av självkännedom och självinsikt… 

Uppgiften för läraren blir bara att synliggöra kunskapen” (Andersson 2000,s 34). Enligt 

Andersson så finns denna kunskapssyn i renodlad form idag, enbart inom filosofiämnet. Men 

återspeglingar förekommer även inom pedagogiken. 

3.1.7 Den pedagogiska progressivismen  

Den pedagogiska progressivismen kan enklast beskrivas som en pedagogisk reformrörelse 

vars centrala drag var antiauktoritär, barncentrerad och inspirerad av barnpsykologisk 

forskning. I Europa uppstod denna rörelse runt 1920 (www.Nationalencyklopedin.se, hämtad 

14/1/11) I Vad är kunskap? - en kunskapsöversikt över praktisk och teoretisk kunskap 

(Gustavsson, 2002) menar författaren att den pedagogiska progressivismen genomgick en kris 

i början av 1980-talet. Progressivismen mötte hårt motstånd genom den så kallade 

kunskapsrörelsen. Begreppet bildning introducerades som en möjlig väg ut ur den 

http://www.nationalencyklopedin.se/
http://www.nationalencyklopedin.se/
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pedagogiska motsättningen mellan förmedlingspedagogik och progressivism. Gustavsson 

(2002) menar vidare att progressivismens egna företrädare ansåg den vara en del av en 

utveckling som instrumentaliserar kunskapen, vilket gjorde att kunskapens värde för 

människan delvis hotade att gå förlorad (Gustavsson, 2002) . 

3.1.8 Motivation bidrar till ett effektivt lärande 

Hans Dahlgren beskriver i Mål och medel - Undervisa i grundskolan enligt Lpo 94(1995) 

lärandets effektivitet som något som är beroende av det tillstånd som individen befinner sig i. 

Med andra ord, så länge individen drivs av ett intakt kontrollbehov är hon nyfiken och lär 

(Dahlgren 1995). Vidare menar Dahlgren att motivationen på ett subjektivt plan enklast kan 

beskrivas som en upplevelse av målmedvetenhet, behov och kompetens i lärandet. Han 

hänvisar till sex olika inslag av denna upplevelse som centrala för ett effektivt lärande 

(Dahlgren, 1995). 

 Jag förstår inlärningsmålet - Individen har en klar bild av innebörden att ha nått 

inlärningsmålet. 

 Jag kan nå målet - Individen uppfattar sig så klok eller kunnig för att genomföra 

arbetet att nå målet. 

 Jag behöver målet - Individen är intresserad och nyfiken och har en bild av nyttan med 

det han/hon vill lära sig. 

 Jag överblickar det sammanhang vilket målet är en del av - Tillsammans med 

förståelsen samt tron på den egna förmågan samt nyttan av tillägnad kunskap blir ett 

”nära” mål tillräckligt. 

 Jag ansvarar själv för inlärningen - individen inser att ingen annan än han/hon själv 

kan göra det som krävs för att nå målet. Detta förutsätter en viss metakognitiv förmåga 

samt att individen uppfattar inlärningen som en process som rör det egna tänkandet 

och handlande.  

 Jag kan se att jag har nått tidigare uppsatta mål - Om individen har en tydlig bild av 

målet så kan denne även se när detta är uppnått. En bekräftelse i form av återkoppling 

från läraren kan i detta skede vara av vikt (Dahlgren 1995 s.68). 

Tillsammans med ovan beskrivna upplevelser kan därtill enligt Dahlgren (1995) en god 

självbild adderas till vad som anses viktigt för en aktiv inlärningsstil . Vidare menar han att ett 

kunskapsarbete försvåras av ett på förhand antagande om misslyckande . En dålig självbild 

hos eleven, tillsammans med tidigare misslyckanden kan istället bidra till motsatsen . Detta 

kan, enligt Dahlgren (1995) bekräftas av den passiva inlärningsstil som många elever idag 

uppvisar i skolan (Dahlgren, 1995 ). Christer Stensmo behandlar i Ledarskap i klassrummet 

(1997)  frågan om hur motivation i klassrummet samtidigt aktualiserar frågor om elevers 

behov, mål, lärprocess och prestationer. Stensmo förklarar att de behov som är typiska för 

elever i grundskolans senare år är kopplade till identitet, utforskandet av sig själva som 

könsvarelser kombinerat av behovet att finna sig tillrätta . Stensmo menar att val av innehåll 

och arbetsuppgifter i skolan, bör ses mot en bakgrund av elevernas åldersspecifika behov .   

Verksamheten i klassrummet bör, enligt Stensmo vara utformad så att den tillfredsställer såväl 

elevens basala behov (biologiska, emotionella och sociala) som självrespekt, nyfikenhet och 

kreativitet (Stensmo, 1997). 
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3.1.9 Att förstå målet 

I Mål och Medel – Undervisa i grundskolan enligt Lpo 94 menar Dahlgren (1995) att elevens 

upplevelse av att skolan har ett mål vilket denne förstår, underbygger motivationen . Därför är 

det av vikt att läraren tydliggör inlärningsmålet. Detta kan ske, menar Dahlgren (1995) genom 

att läraren får eleven att se målet för sin inre syn samt se det arbete som krävs för att nå dit. 

Målet måste även vara realistiskt, på så sätt att eleven får en upplevelse av att vara kompetent. 

Vidare menar Dahlgren (1995) att en konsekvent uppmuntrande attityd från läraren, skapar 

goda inlärningseffekter. Detta förutsätter dock att den är ärlig, kan spåras i elevens kvalitéer 

och inte utgörs av pedagogiskt smicker (Dahlgren, 1995 ). Stensmo förklarar i ett liknande 

resonemang i Ledarskap i klassrummet (1997) att för att mål skall ge vägledning för elevers 

lärande måste eleverna göra målen till sina. Lärarens uppgift blir därmed, likt Anderssons 

(2000) tidigare nämnda resonemang kring det Sokratiska tänkandet att hjälpa eleverna att 

uppfatta målen som ”värdefulla, angelägna och möjliga att nå med rimlig ansträngning”.   

(Stensmo, 1997 s. 31) .  

3.2.0  Skolans uppdrag 

Skolans uppdrag är enligt Lpo 94 (1998) att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta kunskaper. Skolan har även ett fostrande uppdrag . Detta uppdrag är att i samarbete 

med hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar . Läroplanen hänvisar till att skolan skall präglas av omsorg om 

individen, omtanke och generositet. Till skolans uppdrag hör även att överföra grundläggande 

värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället. Utöver detta skall skolan förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram alla i samhället behöver. Enligt vad som uttrycks i 

Skollagens1kap.2§, är utbildning och fostran i djupare mening en fråga om att överföra och 

utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa 

(Skollag 1985: 1100 ). 

Enligt Lpo 94 (1998) skall eleven kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig 

och använda ny kunskap blir därför viktiga. Även nödvändigheten av att eleverna utvecklar 

sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och lär sig att inse konsekvenserna av 

olika alternativ. Eftersom språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade skall 

eleven ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva samt få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. En annan viktig uppgift för 

skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och 

ansvar. Därutöver skall de ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt 

och lösa problem (Lpo 94,1998) . 
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3.2.1  Kursplanerna i Lpo 94 

 Hyltegren och Kroksmark har i kapitel 11 Läraren och läroplanen (red. Kroksmark, 1999) i 

sin analys av kursplanerna i Lpo 94 funnit en överväldigande mängd tvingande formuleringar. 

Författarna menar att det mest påtagliga i Lpo 94 i jämförelse med tidigare läro - och 

utbildningsplaner, är tanken på målstyrning som i sammanhang utanför skolan visat sig vara 

effektiv och framgångsrik. Grovt taget menar författarna att detta system går ut på att en viss 

verksamhet på en viss tid ska nå vissa definierade mål och att resultatet skall vara av en viss 

förutbestämd kvalité. Vidare menar Hyltegren, Kroksmark(1999) att ”det är svårt att i de 

kortfattade texter som introducerar kursplanerna förstå annat än att det som anges som mål 

också utgör de krav som staten ställer på läraren(och eleven)”.( Hyltegren, Kroksmark 1999 

s.215). 

3.2.2 Svenskämnets syfte och roll i undervisningen 

Enligt SKOLFS 2000:135 (http://www.skolverket.se/skolfs?id=902) kursplan i svenska syftar 

svenskundervisningen till att eleverna får använda samt utveckla sina förmågor att tala, 

lyssna, se, läsa och skriva. Utöver dessa förmågor skall eleverna även få möjligheten att 

uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater, då dessa bär en del av kulturarvet som 

förmedlar både kunskaper och värderingar. Därför skall svensk ämnet enligt kursplanen med 

hjälp av läs, film och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa 

upplevelser. Kursplanen för svenskämnet betonar även den särställning som språket och 

litteraturen har för utvecklandet av den personliga identiteten. Vidare anses språkförmågan 

vara en förutsättning för kommunikation och ha en stor betydelse för allt skolarbete och för 

elevernas fortsatta liv. Därför är det ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda 

möjligheter för elevernas språkutveckling (http://www.skolverket.se/skolfs?id=902). 

3.2.3 Skolans kunskapsuppdrag 

I idéskriften Att organisera kunskap - Skolans kunskapsuppdrag i teorin, i praktiken och i 

framtiden (Skolverket, 2001) framgår att det nuvarande tänkandet om skolans 

kunskapsuppdrag behöver problematiseras och förändras. Detta med avseende på den rådande 

synen på utbildning som något skilt från verkligheten och skolan som en 

kunskapsreproducerande institution, där man endast ”tillämpar” det man lärt sig i 

utbildningen. Tanken om att alla elever skall lära sig samma saker (dvs. på olika sätt ta till sig 

samma innehåll) behöver lyftas fram. Även om man deltar i samma arbete så lär man sig olika 

saker . Därmed får skolkunskaperna olika innehåll (Skolverket, 2001) .  

 I Grundskola för bildning - Kommentarer till läroplan, kursplaner och betygskriterier 

(Carlgren, Hylén, Hörnqvist, 2003) hänvisar författarna till att skolans kunskapssyn bör svara 

mot det komplexa kunskapsuppdrag den har. De menar att det inte behöver ligga några 

motsättningar i skolans dubbla uppdrag att både ”överföra ett kulturarv, traditioner, språk, 

kunskaper – från en generation till nästa och att förbereda eleverna för att leva och verka i ett framtida 

samhälle”. (Carlgren m.fl. 2003 s.6) Däremot menar författarna bör innebörden i uppdraget 

förändras i takt med samhällets förändringar, detta med avseende på vilka kunskaper som 

krävs för att leva och verka under nya villkor. Förmågan att kunna hantera och sovra i den 

informationsmängd vi dagligen möter blir alltmer viktig för skolan att lära ut. Lika viktigt 

som att eleverna ska få utveckla sin förmåga att ta till sig faktakunskaper, är det att veta hur 

man med hjälp av den nya informationstekniken kan skaffa sig dessa fakta. Inte minst med 

avseende att kunna tolka, bearbeta och värdera den. 

 

 

 

http://www.skolverket.se/skolfs?id=902
http://www.skolverket.se/skolfs?id=902
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 Begreppet bildning syftar på en kunskapstillägnan som inte enbart sitter på ytan utan blir en 

del av personligheten. Vidare menar Carlgren m.fl. (2003) att den förändrade innebörden i 

skolans kunskapsförmedlande uppgift får konsekvenser för vad som är viktigt för eleverna att 

lära sig i skolan och hur de lär sig. Därmed blir även vissa kvaliteter i kunnandet blir 

väsentligare än andra. Grundläggande är utvecklingen av ett rikt och betydelsebärande språk. 

Andra kvaliteter som får en växande betydelse är t.ex. ”att uppfatta samband, att lösa 

problem, att analysera och reflektera, att tänka med hjälp av modeller, att tolka symboler, att 

se saker ur olika perspektiv, att formulera och argumentera för en ståndpunkt, att värdera, att 

kunna uttrycka och gestalta idéer, känslor och stämningar etc.” (Carlgren m.fl. , 2003) 

3.2.4  Skolans kunskapssyn  

I Att organisera kunskap - om skolans kunskapsuppdrag i teorin, i praktiken och i framtiden 

(Skolverket, 2001) har diskussionen om skola och utbildning har under 1900- talet 

kännetecknats av:  

 
”en polaritet mellan å ena sidan traditionella, kunskapsförmedlande verksamheter där eleven uppfattas 

ha en passiv, mottagande roll å den andra progressiva, pedagogiska verksamheter inriktade på elevers 

aktivitet i kunskapsbyggandet” (Skolverket 2001:s.26). 

 

Vidare beskrivs att förespråkarna för dessa olika sidor stridit om vad som är viktig kunskap i 

skolan respektive hur lärande går till. Den kunskapsuppfattning som ligger till grund för 1994 

års läroplaner svarade inte mot någon av dessa sidors uppfattningar . Istället betonade den 

kunskapsbegreppet samt en ” relationell och relativistisk kunskapsuppfattning som blev 

problematisk för traditionalisterna” (Skolverket, 2001 s.26).  Det speciella med skolan när det 

gäller kunskap är att skolkunskapen skall fungera som redskap i två bemärkelser, dels i det 

sammanhang som är i skolan och dels i sammanhang utanför skolan. Enligt Skolverkets 

idéskrift finns det en rad problem gällande elevernas kunskapande arbete i skolan. Några av 

dessa är att skolan misslyckats med att få eleverna att förstå på rätt sätt varpå allt för många 

elever misslyckas med avseende på baskunskaper samt i förhållande till mer komplicerade 

kunskapsmål (Skolverket 2001) . Vidare menar Carlgren m.fl. ( Skolverket 2003) att tanken 

på att skolkunskapen måste fungera som redskap i den första bemärkelsen, stundtals glömts 

bort. Enligt författarna är: 
 

”det klassiska svaret då eleverna frågar varför de måste lära sig det ena eller det andra 

 är att de kommer att behöva det – någon annan gång, någon annanstans”  

                                                                                                       (Carlgren m.fl. ,Skolverket 2003s.9). 

 

En stor del av det här århundradets pedagogiska strävanden kan karakteriseras som försök att 

hitta en lösning på dilemmat att eleverna i skolan skall utveckla kunskaper de behöver någon 

annanstans och att de samtidigt skall få en skolsituation som i sig är meningsfull.( Skolverket 

2003) Ingrid Carlgren skriver i ett debattinlägg i Pedagogiska Magasinet (1/98) att den 

obligatoriska skolan är förknippad med en åtskillnad mellan utbildning och bildning. Vidare 

ställer sig Carlgren frågan huruvida skolans kunskapsuppdrag går att förena med en målstyrd 

skola, då” bildning inbegriper en process som inte är på förhand given” (Carlgren 1998 s.73).  

3.2.5 Skolans målsystem 

Enligt kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk Grundskola? ( Skolverket, 2009) 

är begreppen mål och kriterier centrala i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. 

Målen, om vilka regeringen fattar beslut i form av läroplaner, anger vad eleven skall kunna, 

och betygskriterierna, vilka fastställs av Skolverket, beskriver de kvaliteter i måluppfyllelsen 
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som svarar mot olika betyg. De nationella kriterierna för de olika betygsstegen kan sägas 

konkretisera målen. Skolverket (2009) har dock betonat att kriterierna inte får användas som 

mål för undervisningen, eftersom detta kan leda till en insnävning och begränsning av målen 

för undervisningen. Kriterierna kan sägas utgöra grunden för en rättvis och likvärdig 

betygsättning, men dessa kan inte menar Skolverket(2009) vara så precisa att likvärdighet i 

betygsättningen kan uppnås endast genom dessa. Utöver detta menar Skolverket: 

 
”att det förutsatts att likvärdigheten i tolkningarna av kriterier skall uppnås genom kommunikation i 

form av professionella samtal mellan dem som planerar och genomför undervisningen, och de som 

bedömer elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse ” (Skolverket 2009 s.44) .  

 

Läroplanen som gäller för grundskolan (Lpo 94) är uppdelad i följande huvudområden: 

 

  Normer och värden  

  Kunskaper  

  Elevers ansvar och inflytande  

  Skola och hem  

  Övergång och samverkan  

  Skolan och omvärlden  

  Bedömning och betyg  

  Rektors ansvar. 

 

Enligt (Skolverket 2009) anger läroplanen inom vart och ett av dessa områden mål som 

skolan skall sträva efter att eleverna når För huvudområdet kunskaper preciserar läroplanen 

även mål som skolan skall se till att alla elever uppnår (Bilaga 1 8.1) Inom området 

kunskaper anger läroplanen 10 mål att sträva efter (Bilaga 2 8.2) Utöver detta anges också 16 

mål att uppnå (Bilaga 3 8.3) Dessa i sin tur, preciseras i ett mycket stort antal mål i 

kursplanerna (Bilaga 4 8.4) Detta är breda generella mål som endast anger en önskad 

kunskapsutveckling i vidare mening. Även inom de övriga huvudområden som anges i 

läroplanen anges mål som skolan ska sträva mot, men inte några mål för vad eleverna ska ha 

uppnått vid en viss tidpunkt (Skolverket 2009). 

 

I Grundskola för bildning – kommentarer till läroplan, kursplaner och betygskriterier 

(Skolverket, 2003) hänvisar författarna Carlgren, Hylén och Hörnqvist till att mål att sträva 

mot och mål att uppnå är av helt olika karaktär. Det är målen att sträva mot skall styra 

undervisningens inriktning. Strävansmålen uttrycker de kvaliteter i kunnandet som 

undervisningen skall sträva mot att utveckla. Detta gäller för alla nio åren i grundskolan. 

Målen att uppnå i sin tur kan enligt författarna, enklast beskrivas som en nivå ifråga om de 

kunskaper, som varje elev minst skall nå. Därför skall mål att uppnå ses som underordnade 

mål att sträva mot. Resonemanget sammanfattas i orden” det finns mål att uppnå medan man 

strävar”.( Carlgren m.fl. 2003 s.26) I övrigt menar de att om planeringen av undervisningen 

utgår från mål att uppnå riskerar man att missa de kunskapskvaliteter som enligt kursplanen är 

grunden i ämnet . Kursplanerna beskriver endast det enskilda ämnets karaktär och 

uppbyggnad genom att ange dess kärna, centrala begrepp och dess mest väsentliga perspektiv. 

Detta kan vara teorier, frågeställningar etc.  Vad kursplanerna inte anger däremot är arbetssätt, 

organisation samt vilket stoff lärarna bör använda sig av i sin undervisning. Kursplaner och 

lokala arbetsplaner skall istället utgöra grunden för hur läraren tillsammans med eleverna 

väljer stoff och arbetsmetoder (Skolverket 2003). 
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I Leif Davidssons sammanfattning i Myndigheten för Skolutvecklings utredning Tydliga mål 

och kunskapskrav i grundskolan förslag till nytt mål och uppföljningssystem (SOU 2007:28) 

påtalar han att dagens målsystem har haft många problem sedan starten. Ett av dessa är enligt 

Davidsson att systemet inte har förståtts av de lärare och skolledare som skall arbeta med det. 

Problemen berör även flera av systemets grundläggande kännetecken. Däribland det lokala 

och nationella ansvaret för användningen av målen. Lärarnas kännedom om alla mål och hur 

de skall arbeta med dem bedöms som begränsad och kursplanerna har varken förklarats eller 

motiverats. Tillika, menar Davidsson (2007) har statens intentioner med kursplanerna inte 

kommit lärarna till del. Kursplanerna har fått kritik för att de i många fall brister i konkretion 

samt uppfattas som otydliga och ”flummiga”. Vidare menar Davidsson att:  
 

”frånvaron av tydlighet och enhetlighet i statens budskap, bidragit till att lärarna varit hänvisade till 

egna lösningar i sitt lokala planeringsarbete. Lärarna har i och med detta ägnat åtskillig tid till att ta 

fram lokala kursplaner och lokala betygskriterier trots att det inte finns något författningskrav eller 

annat beslut att man skall göra det ” . (SOU 2007:28 s.14) 

3.2.6 Rättigheter och skyldigheter 

Enligt vad som uttrycks i Lpo 94 (1998) under punkten vilken berör skolans krav samt elevers 

och vårdnadshavare rättigheter/skyldigheter står följande att läsa: 

”Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och 

vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är 

tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares 

rätt till inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan”.                      

( Lpo 94, 1998s.5) 

Enligt vad som tidigare nämnts är skolans uppdrag enligt Läroplanen att främja lärande. Detta 

förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är 

viktig kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på 

kunskap och lärande kan ses som naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är 

enligt Lpo 94 (1998) inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 

skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet Lpo 94 (1998) Enligt 

läroplanen skall skolan även främja elevernas harmoniska utveckling. Denna utveckling skall 

åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer.  Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan 

utgör skall ge utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika 

kunskapsformer är delar av en helhet (Lpo 94, 1998). 

 

I Skolverkets redovisning av regeringsuppdrag (Skolverket 2010) klargörs det att lärare och 

skolledare behöver få hjälp med att utveckla sin läroplans- och kursplaneförståelse. Detta med 

avseende på hur tolkandet och omsättningen av styrdokumenten till praktisk undervisning i de 

olika årskurserna ska ske . Vidare menar Skolverket att lärarna också måste kunna sätta ord på 

vad de ska göra för att komma vidare med hur undervisningen ska bedrivas. 

 Skolverket beskriver dessa behov i punktform nedan:   

• vara förtrogen med kunskapsuppdraget samt kunskapssynen i läroplaner 

och kursplaner, 

• arbeta konkret med att tolka målen i både läroplan och kursplaner, 

• kunna planera tillsammans i arbetslag eller ämneslag, 

• koppla målen till undervisningen och välja i vad och hur (arbetssätt och arbetsformer) 
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man ska undervisa, och 

• kunna förklara skolans uppdrag och kunskapssyn för elever och vårdnadshavare (Skolverket 

2010,bil 1 (2009) s.2) 

3.2.7 Kritik av skolans kunskapsmål 

Av Skolinspektionens Tillsyns och kvalitetsgranskning 2009 - Skolinspektionens 

erfarenheter och resultat (Skolinspektionen, 2010) resultat har det framkommit att ett av 

de grundläggande problemen i grundskolan, rör synen på de kunskapsmål eleverna antas 

uppnå i dagens skola. Skolan har många mål, varav endast kunskaper utvärderas i form av 

betyg. Detta innebär, menar Skolinspektionen (2010) att ” betygen återspeglar i form av 

grad av uppfyllelse endast en del av skolans mål” (Skolinspektionen, 2010 s.42 ). 

 I granskningen framkommer även att kvaliteten på undervisningen i grundskolan är 

bristfällig. Skolinspektionen menar att fokus på de nationella målen får stå tillbaka till 

förmån för innehållet i läroböckerna . Detta har fått till följd att ” målen att sträva mot i 

kursplanen och läroplanen hamnar i bakgrunden av målen att uppnå, vilket i många fall 

innebär att analyserande och resonerande kunskaper blir åsidosatta” (Skolinspektionen, 

2010 s.5). I sin slutrapport Arbetar skolor systematiskt med att förbättra elevernas 

kunskapsutveckling? ( Skolinspektionen, 2010) görs även gällande att ”skolan saknar en 

realistisk bild av elevers kunskapsresultat. Det vanliga är att både lärare och rektorer 

överskattar resultaten” (Skolinspektionen 2010, s.15). 

Vidare påtalar slutrapporten att skolan även tenderar att se de bakomliggande orsakerna till 

de bristfälliga resultaten ”hos den enskilde eleven och i mindre utsträckning hos skolans 

ledning, organisation eller i undervisningsmetoder”( Skolinspektionen 2010, s.15) Den 

kritik som Skolinspektionens lagt fram i sin slutrapport har även omfattat undervisningen 

med avseende på att den inte anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov 

(Skolinspektionen 2010). 

3.2.8 Bristande kunskaper om de nationella målen 

Flera kvalitetsgranskningar gjorda av Skolinspektionen visar att många lärare i grundskolan 

saknar kunskap om de nationella målen därför saknar möjlighet att använda dessa som 

utgångspunkt för undervisningen. Ett skäl som framkommit vid Skoinspektionens Tillsyn och 

kvalitetsgranskning 2009 - erfarenheter och resultat (Skolinspektionen, 2010) är att de 

nationella målen är formulerade på ett sätt som gör dem svåra att konkretisera. Ett annat skäl 

har enligt Skolinspektionen varit att skolan sällan diskuterar de nationella målen, dess innehåll 

och syfte. Att elevens lärare inte har kunskap om de nationella målen och hur dessa ska 

förhålla sig till undervisningens innehåll får konsekvenser för eleven som inte får 

undervisning i alla delar av ämnet . Detta kan, enligt Skolinspektionen påverka elevens 

möjlighet att nå målen för ämnet. Elevens möjlighet att nå målen för utbildningen och i övrigt 

så långt som möjligt påverkas även av om eleven känner till vilka mål som ska uppnås. 

Många elever saknar även kännedom om målen för utbildningen och vilka kriterier som gäller 

för de olika betygsstegen (Skolinspektionen 2010). 
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3.2.9 Vad är kunskap? 

Bernt Gustavsson menar i Vad är kunskap? - en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap 

(Myndigheten för Skolutveckling, 2002) att begreppet kunskap i sig, inte varit föremål för 

särskild uppmärksamhet förrän i 1992 års läroplan. Då i samband med att de s.k. fyra F:en 

etableras. Dessa fyra F, står för fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. ”Införandet av 

dessa är ett försök att vidga kunskapsbegreppet inom skolans ramar i relation till vad som 

händer i det samhälle i vilket kunskapen får allt större betydelse” (Gustavsson 2002, s.13). 

Vidare menar han att begreppet kunskap, i förhållande till de läroplaner och direktiv som styrt 

skolans utveckling under större delen av skolans historia varit oreflekterad. Något Gustavsson 

anser vara ett märkligt förhållande då en av skolans mest centrala funktioner är att lära ut 

kunskaper. Detta kan dock förklaras med att den kunskap som skrivits ned i läroböcker och 

förmedlats har tagits för given. Gustavsson (2002) menar även att det länge ansetts som en 

självklarhet att den kunskap som finns i skolans verksamhet är av ett slag som inte behöver 

reflekteras.  ”Kunskapen har setts som given av vetenskapen och inbyggd i det kulturella arvet 

och något annat behöver inte sägas”( Gustavsson 2002, s.23) . Vidare anser han att den 

kunskap som finns i praktiska verksamheter ofta inte benämnts som kunskap, något han 

tycker bör lyftas fram och problematiseras i skolan. (Gustavsson 2002). 

Den vidgade beskrivningen av att ange olika former av det aktiva kunskapsbegreppet som  

utgår från ”att människor är aktiva och kunskapsbyggande till sin natur”(Gustavsson 

2002,s.23) har enligt Gustavsson (2002) att göra med de tidigare okända filosofiska 

strömningar vilka växt in i Sverige från och med 1970-talet. Något som spelat en avgörande 

roll för kunskapsbegreppets förändring menar Gustavsson (2002), är den forskning som 

startade på Arbetslivscentrum vid 1980- talets början. Forskningen gick ut på att undersöka 

vad som händer med yrkesskickligheten när olika yrken datoriseras. Ett begrepp för att 

beskriva den kunskap som finns i praktiska verksamheter var tyst kunskap. Man kom att skilja 

mellan påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Detta är början till en 

omfattande diskussion som förts om den praktiska kunskapens innebörder och en utforskning 

av vilken kunskap människor besitter och använder i sin yrkesutövning (Gustavsson 2002). 

 

Med detta resonemang menar Gustavsson (2002) att många har insett att det inte räcker med 

vetenskaplig kunskap och teknisk skicklighet för att bygga ett bra samhälle, så att människor 

kan leva ett gott liv. Istället ställer han sig frågan om vad som kan vara ett gott liv och vad 

mänskligt välbefinnande innebär . Vidare menar Gustavsson (2002) att den s.k. aristoteliska 

etiken varur förståelsen av den praktiska klokheten kommer, bygger på det grundläggande 

synsättet att människan blir den hon är i den sociala gemenskap hon lever. Gustavsson (2002) 

menar att de värden och normer vi håller oss med är rotade i samhällsgemenskapen och 

grundläggs genom de vanor vi utvecklar. Dessa vanor, seder och traditioner behöver 

reflekteras för att vi inte ska ta det vi växt upp i som allför givet (Gustavsson 2002). 

 

 Den kritiska reflektionen över de traditioner vi är inställda i blir en central del av en 

meningsfull utbildning. Utilitarismen ser enligt Gustavsson (2002) de nyttiga konsekvenserna 

av vårt handlande och lyckan som något liktydigt med lust. Enligt denna beskrivning menar 

Gustavsson att  lyckan skulle vara liktydig med chansen att få utveckla sina möjligheter. Ett 

gott samhälle beskriver Gustavsson (2002), är det som öppnar för möjligheter, både för 

människors utveckling och för hur vi kan tolka och förstå vår tillvaro. Till skillnad regeletiken 

som ser allmänt giltiga regler för vårt handlande som riktgivare för vad som är rätt och gott, 

utgörs den praktiska klokheten av bedömningar av hur vi ska handla i konkreta situationer 

(Gustavsson 2002). 
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3.3.0 Kunskap - Inte bara kognitiv 

En annan aspekt av kunskap vilken även anknyter till Gustavssons tanke på den praktiska 

klokheten, har beskrivits Grundskola för bildning- kommentarer till läroplan ,kursplan och 

betygskriterier ( Skolverket 2003). Här beskriver författarna kunskap som något som inte 

enbart är kognitivt eller tankemässig utan även kroppslig eller sinnlig. Med detta menas att 

man kan höra, se eller känna på sig vad som är rätt utan att man verbalt kan formulera det 

man vet. Denna sida av kunskap och lärande handlar om den tysta kunskapen som utgörs av 

de införlivande intryck vi får från omgivningen.” Den tysta kunskapen innefattar även det 

som är underförstått och tas för givet i olika sociala sammanhang”( Carlgren, Hylén, 

Hörnqvist, 2003 s.10) Utifrån detta resonemang blir det viktigt att ställa frågor som berör vad 

eleverna egentligen blir förtrogna med i skolan och skolarbetet. Vidare menar Carlgren m.fl. 

att det också viktigt att” reflektera över hur man kan bedöma dessa ”tysta” kunskaper hos 

eleverna” . (Carlgren m.fl. 2003 ) 

3.3.1 De fyra F:en 

 Enligt Gustavsson (2002) nämns kunskapsbegreppet för första gången i 1980 års läroplan. I 

och med denna införs ett aktivt kunskapsbegrepp . Detta begrepp menar Gustavsson, utgick 

från ”att människor är aktiva och kunskapsbyggande till sin natur”( Gustavsson 2002 s.23) 

Denna syn på kunskap, menar Gustavsson har sin bakgrund i den pedagogiska 

progressivismens uppsving under 1970-talet, då en större tonvikt lades vid elevens 

motivation, intresse och aktivitet än vad den mer traditionella förmedlingspedagogiken 

gjorde. Det är enligt Gustavsson inte förrän i 1992 i läroplanskommittén `skola för bildning´ 

som begreppet kunskap vidgas och problematiseras. Kunskapsbegreppet delas även in i 

nedanstående fyra kategorier: 

• Faktakunskap som information, regler och konventioner, utan åtskillnad mellan ytlig och 

djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen. 

• Förståelsekunskap som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär, att förstå är att 

uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen. 

• Färdighetskunskap som att vi vet hur något ska göras och kan genomföra det. 

• Förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension i en 

kunskap som är förenad med sinnliga upplevelser och som kommer till uttryck i bedömningar.  

 

 Vidare menar Gustavsson (2002)  att denna delning görs i samband med att hela skolsystemet 

decentraliseras, innehållsangivningen krymper och begreppet bildning åter introduceras. Detta 

har enligt Gustavsson sin bakgrund i djupgående samhällsförändringar och förskjutningar i 

debatten om utbildning, kunskap och pedagogik (Gustavsson, 2002). 

3.3.2 Begreppet klokskap 

Gustavsson (2002) menar vidare att det i flesta fall i livet inte går att enbart följa givna regler. 

Utöver dessa givna regler måste vi även använda vårt goda omdöme för att kunna avgöra hur 

vi ska göra. Det kräver i sin tur förmågan till lyhördhet, öppenhet och känslighet inför det vi 

ska göra. Det mellanmänskliga och sociala livet kräver även andra synsätt på kunskap, för att 

människor ska kunna utvecklas som både medborgare och medmänniskor. Den klokskap som 

detta kräver finns i traditionella samhällen närmast organiskt inbyggt. Det är, enligt 

Gustavsson (2002) , denna form av kunskap som kräver djupgående livserfarenheter. En fråga 

för alla former av utbildningar torde därför vara om och hur den kunskapen kan byggas in i 

studierna. ”Det kunskapsmedel som visat sig användbart är skönlitteraturen, där vi har 
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tillgång till indirekta livserfarenheter, i skildringarna av det mänskliga livet” (Gustavsson, 

2002 s.16). 

3.3.3 Hur organiseras kunskap i dagens skola? 

 I Idéskriften Att organisera kunskap - om skolans kunskapsuppdrag i teorin, i praktiken och i 

framtiden (Skolverket, 2001) menar författarna att när det talas om organiserig av kunskap i 

dagens skola, handlar det delvis om hur kunskap lokalt organiseras för undervisning och 

lärande. Det handlar även som hur kunskapsuppdraget till skolan nationellt har organiseras i 

ett antal skolämnesboxar. Enligt Skolverket (2001) har dessa beskrivits som paket med 

färdiga innehåll. Dessa paket står för att: 

 Det finns en föreställning om att innehållet hör ihop och att det har ett värde i sig att 

hålla detta innehåll samman 

 Att detta sätt också prioriterats framför andra tänkbara sätt att presentera skolans 

kunskapsuppdrag, att det är så man nationellt tänker om kunskap 

 Att man negligerat, missbedömt (eller möjligen avsett) att konsekvensen skulle bli att 

paketeringssättet också styr hur man lokalt organiserar undervisning (Skolverket 2001 

s.10) 

Skolverket (2001) gör även gällande att flertalet lärare uppfattar kursplaner i skolämnen som 

stöd för ämnesundervisnings traditionen. ”Kursplanernas kunskapsbeskrivningar har ofta setts 

som väsentligast, medan läroplanens riktlinjer att skapa en helhet och sammanhang kommer i 

skymundan”( Skolverket 2001 s.10) Därutöver menar Skolverket att: 

”skrivningar i betänkanden, propositioner mm. om att kursplaner i ämnen inte skall uppfattas 

som styrande för hur man skall organisera undervisning, har haft svårt att få genomslag” 

(Skolverket 2001 s.9-10). 

4. Metod 

4.1 Informanter 

De informanter jag använt mig av i min studie bestod av 8 elever ur 2 olika klasser, 

fördelat på 4 pojkar respektive 4 flickor. Eleverna gick i årskurs 9 på en och samma 

högstadieskola i Luleå. Jag har även intervjuat 2 lärare i svenska i årskurs 9 på samma 

skola . Anledningen till varför jag valt elever från en årskurs 9 hänger samman med mitt 

syfte och mina forskningsfrågor. Detta med avseende på att dessa elever får slutbetyg i 

svenska detta läsår. Den ena läraren är man och har varit verksam som lärare sedan 1972, 

den andra var kvinna och har arbetat som lärare sedan 1980. En av lärarna har jag tidigare 

varit i kontakt med under min utbildning, den andre är för mig helt okänd. Eleverna var 

samtliga obekanta för mig, undantaget av de elever som undervisas av den för mig kända 

läraren. Anledningen till detta tillvägagångssätt är att jag genom att veta så lite som möjligt 

om informanterna vill undvika att lägga in några värderingar i deras svar. Något man kan 

anta lätt vara hänt om den intervjuade och intervjuaren har en form av personligt 

förhållande. Intervjuerna har till sin karaktär varit av engångsart. Svensson, Starrin (1996) 

menar att sambandet mellan öppenhet och intimitet är kurvlinjärt. Tanken bakom 

engångsintervjun är ett antagande om att ”främlingar” enligt detta synsätt antas få tillgång 

till överraskande och intim information. Information som man inte gärna ger till någon 

man redan är relaterad till (Svensson, Starrin 1996). 
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4.2 Material 

Jag har efter medgivande från mina informanter valt att spela in intervjuerna på mobiltelefon. 

Detta för att jag under intervjun helt och hållet skulle ha möjlighet att fokusera på 

informanterna och deras åsikter. Det kroppsspråk och den mimik som informanterna lärarna 

använde sig av, upplevde jag vara av vikt för resultatets tolkning. Jag motiverar mitt val av 

ljudupptagning med hjälp av mobiltelefon med antagandet att minnet till sin natur är selektivt 

samt att återgivningen av ljudupptagning enligt Patel och Davidsson (2003) möjliggör att 

svaren registreras exakt. Dock menar de att ”en negativ påföljd av ljudupptagning kan vara att 

den påverkar de svar intervjuaren får” (Patel och Davidsson, 2003 s.83). En positiv effekt av 

att använda mobiltelefonen vid intervjuer är att den till sitt format lätt glöms bort till skillnad 

från annan skrymmande utrustning som t.ex. bandspelare (Intervjufrågor Bilaga 5 8.5 ) 

4.3 Genomförande 

De informanter jag intervjuat har alla blivit kontaktade i god tid före intervjutillfällena. 

Elevkontakten har förmedlats via de intervjuade lärarna. Samtliga intervjuer har 

genomförts på de intervjuade lärarnas arbetsplats. Innan själva intervjun har både elever 

och lärare informerats om syftet med min studie i stora drag samt med intervjun. Jag har 

även poängterat att det är i sin ordning att när som helst under intervjuns gång avbryta 

denna. Det har även varit möjligt för informanten att vid behov avbryta intervjun för att få 

frågan preciserad då oklarheter funnits. Informanterna har även blivit informerade om 

sekretessen som råder inom ramen för min studie samt att ljudfilerna kommer att raderas 

efter avlyssning. Samtliga informanter har godkänt inspelning av intervjun då jag motiverat 

mitt val av ljudupptagning med en vilja att undvika bortfall av viktig information, samt att 

jag genom inspelat material får möjlighet att lyssna på intervjun upprepade gånger. 

I början av intervjun valde jag att kortfattat berätta om syftet med studien och kort nämna det 

primära för intervjufrågornas art. Jag ville att de skulle få en förståelse för runt vilka 

diskussionsområden vi skulle röra oss. Intervjufrågorna ställdes i samma ordning men på ett 

något varierande sätt för varje informant.  Jag använde mig av följdfrågor i de fall jag 

bedömde att den intervjuades svar var tvetydigt eller ofullständigt. Vid en del elevintervjuer 

var jag vid flertalet tillfällen tvungen att bryta ner frågan och förtydliga den. I de fall jag fann 

det nödvändigt att visa informanterna de skriftliga strävansmålen/uppnående målen så gjorde 

jag detta. Detta kan motiveras med att jag inte syftat till att informanterna på något sätt skulle 

famla i blindo, utan känna sig trygga i det avseende att de faktiskt visste vilken fråga de 

svarade på. Intervjuerna varade mellan 10-15 minuter. Informanterna gavs dessutom 

möjlighet att kort innan intervjun läsa igenom frågorna, något som mestadels avböjdes. 

4.4 Kvalitativa metoder 

Enligt Wallén (1996) syftar kvalitativa forskningsmetoder till att undersöka av vilken 

karaktär en företeelse är samt hur den skall identifieras. Därför råder mycket skilda 

uppfattningar om kvalitativa studier . De har enligt Wallén (1996) beskrivits i termer som 

ovetenskapliga, oprecisa, subjektiva och inte testbara till att de är de enda som är 

meningsfulla. Wallén förklarar att kvalitativa studier inte har något egentligt värde i sig 

utan bör motiveras väl. Vidare menar han att kvalitativa metoder behövs av flera skäl och 

att de är ett första stadium vid kvalitativa studier för att fastställa vilka faktorer som 

inverkar (och som senare mäts) samt som ett komplement i de fall där inte strikta 

experiment låter sig göras (Wallén, 1996). Utöver vad som redan nämnts om kvalitativa 

studier, menar Wallén (1996) att de är nödvändiga vid tolkningar från delar till helhet i de 

fall forskaren bara har tillgång till enstaka fynd, fragment eller allmänt ofullständig 
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information eller för att mäta subjektiva företeelser ”såsom upplevelser och känslor” 

(Wallén, 1996 s.73). 

4.5 Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjun har valts som vetenskaplig metod vid insamlandet av empirisk 

data . Den kvalitativa intervjun är en metod för att upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten 

eller egenskapen hos någonting (Svensson, Starrin, 1996). Kvantitativa respektive 

kvalitativa studier har olika mål och enligt Svensson, Starrin (1996) kan den kvalitativa 

intervjun enligt sitt förfarande sägas vara av typen icke- standardiserad. Med detta menas 

att konversationen är vägledd och ansatsen sonderande. Intervjuarens roll blir 

medskapande och intervjuns resultat avhängig interaktionen med intervjupersonen. 

Svensson, Starrin (1996) har beskrivit detta i termer av en vägledd konversation. Den 

kvalitativa intervjun utgår från ett antagande om att man inte från början kan veta vilka 

frågor som är viktiga och betydelsefulla. Därför krävs det att intervjuaren ” utvecklar, 

anpassar och följer upp vad som kan vara ändamålsenligt för situationen och det centrala 

syftet med undersökningen” (Svensson, Starrin, 1996 s.56) Vidare menar författarna att:  

  I kvalitativa intervjuer är det viktigt att respondenten uppmuntras att uttrycka underliggande 

attityder, uppfattningar och värderingar. Som intervjuare är det därför viktigt att vara vaken och 

uppmärksam på de svar som behöver följas upp (Svensson, Starrin, 1996 s.64). 

4.6 Reliabilitet/ Validitet 

Patel och Davidsson (2003) konstaterar att varje kvalitativ studie är unik och att det därför 

inte finns några exakta regler eller procedurer för att säkerställa validiteten. En faktor som 

de anser kan påverka studiens validitet vid intervjuer är det faktum att det ofta sker en mer 

eller mindre medveten påverkan på underlaget vid transkription. Talspråk, med all dess 

rikedom vad gäller intonation kopplat till mimik och gester, är inte samma sak som 

skriftspråk. Då talspråket transkriberas till skriven text kan det vara frestande att rätta till 

grammatiska fel, pauser och ofullständiga meningar för att göra transkriptionen tydligare. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) gäller validiteten i en kvalitativ studie hela 

forskningsprocessen och dess giltighet. De menar att detta kan yttra sig i hur väl forskaren 

förmår att tillämpa och använda sin förförståelse i hela forskningsprocessen. Vad gäller 

datainsamlingen kopplas validiteten till om forskaren lyckas skaffa underlag för att göra 

en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld (Patel och Davidsson, 2003). 

4.7 Databearbetning 

De intervjuer jag spelat in har sparats som ljudfiler i min mobiltelefon under studiens 

gång. Dessa har jag sedan transkriberat till skriven text. Utifrån dessa texter har jag sedan 

gjort mina tolkningar. Ljudupptagningsutrustning kan underlätta för intervjuaren 

beträffande dennes närvaro i intervjusituationen. Ljudupptagningsutrustning underlättar 

även för själva intervjusamtalet då intervjuaren inte behöver reflektera över huruvida 

vilka delar av intervjusamtalet som är viktigt att minnas. Exakta uttalanden finns kvar 

efter intervjutillfället, vilket innebär att du kan gå tillbaka och lyssna om och om igen. 
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5. Resultat 

Resultaten av den genomförda studien har delats upp i tre delar. l första delen behandlas elevernas 

intervjusvar. I andra delen lärarnas intervjusvar. I sista delen sammanfattas både elevernas och lärarnas 

svar.   

5.1 Elevintervjuer 

Strävansmål 

Ett av skolans strävansmål inom svenskämnet är att eleverna genom läsning ska få utveckla 

sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur. På frågan som ställdes runt läsning har 

flertalet elever svarat att de tycker att deras fantasi utvecklas av läsning. Två elever visste inte 

riktigt på vilket sätt. En elev kunde inte beskriva på vilket sätt. Ytterligare en beskrev det 

såhär: 

”Ja när man läser måste man kunna fantisera om hur det är, just där man läser. Läser man 

att man är i en park så tänker man hur miljön är , hur det låter. Det gör det mer intressant att 

läsa böckerna.” (pojke 1) 

Ingen av eleverna kopplade vid intervjutillfället samman läsningen med lust att lära. En elev 

uppgav att hon läste mycket både hemma och i skolan. De flesta elever tyckte även att 

läsningen gavs tillfredsställande utrymme på svenska lektionerna. En informant uttryckte även 

att hon hade nytta av läsningen vid skrivuppgifter, då hon tyckte hon fick användning av det 

hon tidigare läst. 

Ett annat strävansmål i svenskundervisningen är att eleverna utvecklar en språklig säkerhet i 

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

skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan. På frågan som 

rörde huruvida eleverna upplevde att de vågade uttrycka sig i tal och skrift svarade alla utom 

en att, ja, det vågade de. 

”Ja, alltså jag tycker jag säger och skriver det jag tycker känns rätt, sen är det ju det att folk 

kan ju rätta till det de känner är fel, det är inte alltid det blir rätt.” (pojke 2) 

Detta uttalande kan tolkas som om eleven vågar och kan uttrycka sina åsikter, även om de inte 

delas av andra. 

Uppnåendemål 

På frågan om vad eleverna visste om målen att uppnå i svenska i slutet av nionde skolåret 

behövde jag i flertalet fall förtydliga detta med att visa de skriftliga målen för eleverna . De 

allra flesta visste mycket lite om målet att uppnå i svenska . En elev svarade att de hade fått 

målen men inte tittat på dem, en annan sa att de inte fått några mål. Ytterligare en annan elev 

undrade om det rörde sig om att kunna ordklasser och menade efter ett förtydligande från mig 

att man kanske inte tänker så mycket på målen och att hon visste att de fanns, men inte att de 

var så många. Den fjärde eleven sa att hon trodde att om man är på alla lektioner och gör det 

man ska så når man alla mål. En femte elev beskrev uppnåendemålen med dessa ord: 

”Ja, det är att vi ska kunna prata svenska bra, det är det som är grundmålet. Flytande bra. 

Kunna skriva och förstå sig på, ja vad ska man säga..man ska kunna skriva svenska riktigt 

bra”. ( pojke 3) 
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Tolkningen av detta citat antyder att eleven har en aning om vad man bör kunna för att uppnå 

målen, då denne antyder att man ska kunna prata, skriva och” förstå sig på”.  

Arbetsformer 

På frågan som rörde elevernas delaktighet i arbetsmetoder (undervisningsmetoder) ansåg de 

flesta att dessa valdes av läraren och var något förutbestämt. En elev tyckte sig vara delaktig 

främst i det som rörde valet för tidpunkt för prov. Två av eleverna var nöjda med den 

nuvarande graden av delaktighet. Ytterligare två av eleverna beskrev delaktigheten i 

arbetsformer med dessa ord: 

”Nej, det tycker jag inte. Det är mest som, om någon lärare säger - Vi ska ha det skriftligt, då 

har vi det skriftligt. För då är det ingen idé vad folk säger, för då ÄR det skriftligt . Det hade 

varit skönt om man hade kunnat variera också”. ( pojke 4) 

”Alltså, nog tycker jag det är förbestämt. Man har väl inte så mycket att säga till om. Alltså, 

jag tycker ändå att det funkar ganska bra liksom... .att man inte har så mycket att säga till 

om”. ( flicka 1) 

I de föregående citaten uttrycker eleverna olika åsikter om delaktigheten. Den första utrycker 

missnöje, med tanke på röstläget vid intervjutillfället samt i antagandet att det inte skulle vara 

någon idé, underförstått, spela någon roll vad eleverna tyckte. I det andra citatet dröjer eleven 

med svaret vid intervjutillfället, ler och småskrattar när hon säger att hon inte har så mycket 

att säga till om. Detta gör att tolkningen blir att hon uttrycker en viss osäkerhet men ger ändå 

ett visst intryck av förnöjsamhet. 

På följdfrågan om eleverna skulle vilja ha det på något annat sätt, eller om de saknade något i 

svenskundervisningen svarade ungefär hälften att de skulle vilja ha fler grupparbeten. En elev 

motiverar grupparbetet med att det hade blivit roligare och lättare samt att det samtidigt är 

möjligt att lära sig att samarbeta. Två elever uttryckte även att de skulle vilja lägga ner mer tid 

i att fördjupa sig i ett självständigt valt ämne samt att skriva fler rapportliknade uppsatser där 

det gavs tillfälle till egna tolkningar, antaganden och slutsatser. 

Lärande 

På frågan som rörde elevernas syn på sitt eget lärande så uttryckte ungefär hälften av eleverna 

att de lärde sig bäst genom att arbeta självständigt . En elev motiverade det enskilda arbetets 

fördelar på detta sätt: 

”Alltså, jag tycker ju bäst om enskilt arbete. Då får jag prestera. Jag behöver inte känna att 

det är någon som tynger ner mig. Utan det är bara MIN prestation som betyder någonting 

och jag tycker det är viktigt att läraren har genomgångar för då hör man vad han tycker är 

viktigt.” (flicka 2) 

Vid självständigt arbete som omfattade läsning tyckte även två av eleverna att de kunde 

koncentrera sig bättre med hjälp av att samtidigt lyssna på svag musik. 
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Kunskap 

Vid den sista frågan som berörde begreppet kunskap, vad eleverna har för syn på kunskap och 

hur man vet att man lärt sig något, varierade svaren mest av de hittills ställda frågorna.  

Två elever kunde inte svara på frågan. En elev kopplade samman kunskap med prestationer, 

lärarens åsikter och repetition. Ytterligare en elev uttryckte sig som följande om kunskap: 

”Jag tycker att när jag har lärt mig åt när jag har användning för det senare. Om jag har 

gjort ett prov och får MVG på det, vad har jag lärt mig om jag glömmer bort det på en gång? 

Så kunskap för mig är väl, nånting som jag lär mig och har användning av och som jag kan 

använda och som liksom har betydelse för min framtid och sådär”.(flicka 2) 

Det ovanstående citatet kan tolkas som om eleven har en tydlig bild av vad kunskap betyder 

på ett personligt plan. Samma elev poängterade vid intervjun vikten av att veta var hon själv 

stod i vissa frågor. Detta för att hon lättare skulle kunna uttrycka sina åsikter på ett bra sätt.  

5.2 Lärarintervjuer 

Strävansmål/uppnåendemål 

Lärarnas uppfattning om elevernas bekantskap med strävans/uppnåendemålen beskrev de 

båda lärarna som något som ytterst få elever var bekanta med. En lärare menade även att det 

är skillnad mellan att vara bekant med något och att verkligen ta till sig något. En av lärarna 

beskriver att denne med avseende på uppnåendemål vid höstterminens start brukar lägga fram 

kursplanerna i svenska för eleverna att läsa . Genom detta förfarande vill läraren främst få 

eleverna att förstå skillnaden mellan vad som krävs för de olika betygen. Läraren menar att 

det är svårt att få eleverna att förstå att betygskriterierna grundar sig på kvalitéer och en 

förmåga att använda språket, både muntligt och skriftligt. Samma lärare nämnde även att hon 

försökte variera svensk undervisningen genom att försöka få in alla moment som tala, läsa, 

skriva och lyssna. På frågan huruvida lärarna känner att de har verktyg att omsätta de 

nationella strävansmålen inom ramen för undervisningen hoppades en lärare att han i sin 

undervisning hade lyckats omvandla strävansmålen på ett bra sätt. Samma lärare påtalade 

även att det skulle underlätta om målen var tydligare och inte så oklara samt hade en tydligare 

kopplig mot de olika arbetsområdena. För närvarande upplever han att det känns som om det 

finns en klyfta däremellan. 

Den andra läraren anser att det är svårt att omsätta de nationella strävansmålen inom ramen 

för sin undervisning och hänvisar till den spridda kunskapsbredden i klassen. Hon upplever att 

undervisningen därför hamnar någonstans i mitten och att hon främst saknar verktyg för att få 

de allra duktigaste eleverna att utvecklas. 

”Ja i svenska, det är alltid så att du har ju den här bredden i en klass, de som har svårt att 

uppnå målen och dom här duktiga, som ju ska sikta på dom här högre målen, dom här 

strävansmålen och där är det ju ibland så att undervisningen hamnar någonstans i mitten 

då.” (lärare 2) 
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Konkretisering av uppnåendemål 

Vad det gäller huruvida lärarna känner att de konkretiserar uppnåendemålen för eleverna i sin 

undervisning så uttrycker en av lärarna att han ”hoppas” att han verkligen gör det i sin 

verkliga verksamhet. Men han känner att det är svårt att hela tiden föra över målen från en 

läroplan och kursplan till undervisningens olika moment. Den andra läraren säger att det kan 

vara svårt att konkretisera uppnåendemålen. Till en viss del anser hon dock att hon gör det 

genom att på ett konkret sätt visa för eleverna hur man kan utveckla exempelvis uppsatser 

med avseende på kvalité genom att använda synonymer, undvika upprepningar etc. 

Tillsammans med eleverna går hon igenom uppsatser av varierande kvalité med avseende på 

betygsnivå. Läraren tycker överlag att eleverna är bra på att bedöma den skiftliga kvaliteten i 

uppsatser.   

Elevernas delaktighet 

I frågan som berör elevernas delaktighet i undervisningsmetoder anser en lärare att 

delaktigheten inte är så omfattande i de ämnen denne undervisar i: 

”Där måste jag ju erkänna att det inte är så mycket i mitt ämne, vi jobbar ju ibland i grupper 

och då kan de ju få välja hur de vill redovisa, men i regel så blir det ju att de redovisar med 

hjälp av en plansch t.ex. Och berättar muntligt hur de har gått tillväga. Så att, det måste jag 

ju säga, de får komma med förslag, men oftast är det mina förslag som de köper. Det skulle 

jag ju säkert kunna göra bättre, men att, det kan bero på tidsaspekten och att eleverna också 

har mycket att göra. Att t.ex. redovisa i form av drama, det tar ju längre tid än bara att 

berätta om en författare eller en bok. Men eleverna skulle lika gärna kunna redovisa i form av 

drama.”( lärare 2) 

Den andra läraren uppfattar att elevernas delaktighet hänger samman med en känsla av 

demokratisk pliktskyldighet: 

”Man frågar efter, man har en visat en planering, om de har några förslag på något annat än 

det jag tänkt, och det är ju ytterst sällan jag får något annat än …det blir bra, vi kör på det 

här.”( lärare1) 

Samma lärare hänvisar till sin långa erfarenhet i valet av undervisningsmetoder.  

5.3 Sammanfattning av intervjuer 

Utifrån lärarnas intervjusvar svar angående elevernas bekantskap med skolans strävansmål så 

uppfattade båda lärarna att eleverna i få fall var bekanta med dessa. Av elevernas svar framgår 

det dock att flera elever tycker att de utvecklar sin fantasi genom läsning och uppskattar 

lästimmarna i svenska. En elev svarade att hon läser mycket på egen hand, både hemma och i 

skolan. Samtliga elever uttryckte även att de kunde och vågade uttrycka sig i tal och skrift. På 

den fråga som berörde uppnåendemålen i slutet av nionde skolåret framgick det att elevernas 

medvetenhet om målen var vaga och skiftande till sin karaktär. Angående lärarnas syn på 

konkretisering av uppnåendemålen i undervisningen så tyckte en lärare att hon konkretiserade 

målen till viss del inom ramen för sin undervisning. Dock kan nämnas att konkretiseringen 

mest omfattade bedömning av de olika kvalitetsstegen i kursplanen för olika betyg. En lärare 

uttryckte att han ”hoppades” att han gjorde det även om han ibland fann det svårt. Läraren 

påpekade även att en lång lärarerfarenhet var relevant för hur denne lyckades konkretisera 

målen.  
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Vad gäller de frågor som ställdes om elevernas delaktighet i val av undervisningsmetoder 

ansåg de flesta elever att detta var något förutbestämt. En elev tyckte sig vara delaktig på en 

punkt vilken var själva tidpunkten för när ett prov skulle hållas. En elev sa sig aldrig haft ett 

muntligt prov och tyckte att det hade varit skönt om valet av arbetsformer hade varit mer 

varierande. Två av eleverna var nöjda med den nuvarande graden av delaktighet, medan fyra 

elever hade önskat fler grupparbeten i svenskan samt en mer ytterligare två skulle önska att de 

fick skriva mer . En elev ansåg att det mest var enskilda arbeten som förekom inom 

svenskundervisningen och hon trodde att denna metod användes för att det gör det lättare för 

läraren att göra en bedömning. Även de båda lärarna svarade att elevernas delaktighet inom 

ramen för undervisningen inte var så omfattande. En lärare sa att de ibland hade grupparbeten 

och att eleverna då får välja redovisningsform. Båda lärarna säger att eleverna får komma med 

egna förslag, men att det oftast är lärarens förslag som anammas. Förklaringen kan enligt en 

lärare ligga i en begränsad tidsaspekt samt att eleverna redan har mycket att göra i andra 

ämnen. En lärare säger att han upplever att delaktigheten från elevernas sida kan beskrivas 

som något demokratisk och pliktskyldigt.  

På frågan om elevernas syn på sitt eget lärande och hur de uppfattar att de lär sig bäst 

uttryckte hälften av eleverna att de lärde sig bäst genom individuellt arbete. En elev 

motiverade det individuella arbetet med att den egna prestationen var viktig . Då eleverna fick 

beskriva vad begreppet kunskap betyder för dem, och hur de upplever att de vet att de lärt sig 

något, kunde två elever inte svara på frågan . En elev kopplade samman kunskaper med att det 

man ska kunna på provet ”sitter”. Två av eleverna kopplar samman kunskap med att de kan 

använda sina kunskaper i olika sammanhang även utanför skolan. En elev beskrev att kunskap 

för henne innebar att hon i framtiden kan ha användning av det hon lärt sig. En elev kopplar 

samman kunskap med prestationer och ytterligare en av att självkänslan är beroende av 

lärarens bekräftelse. Detta med avseende på att man får bekräftat det man kan, genom positiv 

feedback från läraren.  

6. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad på tre punkter, varvid den första behandlar resultaten av min studie 

kopplat till problemställningen och litteraturen. I resultatets andra del berörs metodvalet för 

studien kopplat till resultatet samt den valda litteraturen. Iden tredje och avslutande delen 

tillåter jag mig reflektera över den utförda studien. 

6.1 Resultat diskussion 

Av resultaten att döma kan man uppfatta att somliga elever i någon grad är bekanta med de av 

skolans strävansmål som min intervju behandlade. Eleverna uttryckte att de utvecklar sin 

fantasi genom läsning samt att de i de flesta fall vågade och kunde uttrycka sig i tal och skrift. 

Däremot visste samtliga elever ytterst lite om målen att uppnå i svenska i slutet av nionde 

skolåret. En av lärarna uttryckte endast en förhoppning om att han lyckas konkretisera de 

nationella strävansmålen och uppnående målen inom ramen för sin undervisning. Han 

uttryckte även en önskan om att målen borde vara tydligare och efterlyste även en beskrivning 

av hur målen bättre kunde kopplas till de olika arbetsområdena. Den andra läraren tyckte att 

det beroende på den kunskapsspridning som finns hos eleverna i en klass, gör det svårt att 

omsätta de nationella kunskapsmålen utan att undervisningen tenderar att hamna på en 

mellannivå. Något som den tillfrågade läraren tyckte mest missgynnade de elever som var 

duktigast. Däremot ansåg samma lärare att hon ganska väl lyckades med att göra 

uppnåendemålen konkreta. Däremot uppfattade jag det som om lärarens tanke med 

konkretiseringen av uppnåendemålen mest syftade till att visa på kvalitetsskillnader mellan 
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olika betygsnivåer i kursplanen för svenska. Intressant i sammanhanget är elevernas syn på 

kunskap i flera fall verkar kopplad till faktakunskaper, prestationer, repetition och prov.  

Resultaten pekar enligt min mening åt samma håll som den tidigare forskning som 

bedrivits främst inom ramen för skolans nuvarande målsystem. Det som framkommit vid 

Skolinspektionens Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009 - erfarenheter och resultat 

(Skolinspektionen, 2010) är att de nationella målen är formulerade på ett sätt som gör dem 

svåra för lärarna att konkretisera. En annan svårighet har enligt Skolinspektionen varit att 

skolan sällan diskuterar de nationella målen, dess innehåll och syfte. Att elevens lärare inte 

har kunskap om de nationella målen och hur dessa ska förhålla sig till undervisningens 

innehåll får enligt Skolinspektionen (2010) till följd att eleven kanske inte får undervisning 

i alla delar av ämnet . Vilket, i sin tur kan påverka elevens möjlighet att nå målen för 

ämnet. I studien tydliggörs även att många elever saknar även kännedom om målen för 

utbildningen samt vilka kriterier som gäller för de olika betygsstegen (Skolinspektionen 

2010). Att de nationella målen är formulerade på ett sådant sätt att de blir svåra att 

konkretisera bekräftas i en av de intervjuade lärarnas uppfattning om att målen i sin 

nuvarande skepnad är oklara. Vidare upplevde en av lärarna vilken deltagit i studien att det 

även fanns en klyfta mellan de faktiska arbetsområdenas kopplingar till strävansmålen. 

Detta överensstämmer även med Deweys (1916) syn på de svårigheter som avlägsna yttre 

mål innebär för undervisningen samt vad det kan leda till: 
 

”Att man på måfå griper efter det som ligger närmast till hands. Ett bra mål gör att man noggrant 

undersöker på viken erfarenhetsnivå eleverna för tillfället befinner sig, och att man utformar en 

preliminär handlingsplan, har hela tiden planen framför ögonen och modifierar den allteftersom 

förhållandena utvecklas. Målet är, kort sagt, tentativt och växer därför konstant när det prövas i 

handling (Dewey, 1916 s.146). 

 

Stensmo (1997) menar vidare att val av innehåll och arbetsuppgifter i skolan, bör ses mot en 

bakgrund av elevernas åldersspecifika behov . Beträffande elevernas delaktighet i val av bl.a. 

undervisningsmetoder i svenska, menar både lärare och elever att delaktigheten är begränsad. 

Lärarna menar att det oftast är deras förslag som anammas av eleverna i slutändan samt att 

eleverna sällan själv kommer med förslag. En relevant fråga, med anknytning till påståendet 

ovan anser jag vara: Varför kommer inte eleverna med egna förslag? I två av de i studien 

intervjuade elevernas svar framkom det tydligt att åtminstone två elever skulle vilja ha fler 

grupparbeten på svenska lektionerna, med avseende på att samarbetsförmågan utvecklades, samtidigt 

uttrycktes en önskan om variation. En lärare nämnde att delaktigheten från elevernas sida var 

något han uppfattade som ”pliktskyldighet”. Vad detta beror på besvaras dock inte av lärarna. 

Däremot anser en lärare att tidsaspekten kan vara en faktor som påverkar delaktigheten ” Det 

skulle jag ju säkert kunna göra bättre, men att, det kan bero på tidsaspekten och att eleverna 

också har mycket att göra. Att t.ex. redovisa i form av drama, det tar ju längre tid än bara att 

berätta om en författare eller en bok. Men eleverna skulle lika gärna kunna redovisa i form av 

drama.”( lärare 2) Enligt vad som uttrycks i Läroplanen med avseende på demokrati är det:  

 
”inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 

deltaga i samhällslivet. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och 

få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande 

och ta ansvar ”. (Lpo 94,1998 s.5) 
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Egidius menar i Pedagogik för 2000- talet (2009)  att Dewey har banat vägen för utformningen av 

nutidspedagogikens självstyrning och uppgiftsbaserade lärande. Vad som återstår, beskriver Egidius i 

termer av delaktighet och jämlikhet. Termer vilka vore önskvärda både med avseende på elevernas 

delaktighet i val av undervisningsmetoder såväl som lärarnas delaktighet i utformningen av de mål 

som skall styra deras undervisning. 

6.2 Metoddiskussion 

Jag hade valt den kvalitativa intervjun som metod för insamlandet av data för min studie.   

Den kvalitativa intervjun utgår från ett antagande om att man inte från början kan veta 

vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla och kräver att intervjuaren utvecklar, 

anpassar och följer upp vad som kan vara ändamålsenligt för situationen och för det 

centrala syftet med undersökningen (Svensson, Starrin 1996). I kvalitativa intervjuer är det 

viktigt att respondenten uppmuntras att uttrycka underliggande attityder, uppfattningar och 

värderingar. Som intervjuare är det därför viktigt att vara vaken och uppmärksam på de 

svar som behöver följas upp (Svensson, Starrin1996).Då intervjuteknik är en vetenskap i 

sig och dess former många, har denna metod för att uppnå syftet med studien enligt egen 

utsago, begränsats av mina ringa kunskaper i intervjuteknik. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att forskningsintervjuandets hantverk lär man sig genom att intervjua helst inom en 

gemenskap av erfarna intervjuare. 

 Kvale, Brinkmann (2009) menar att de färdigheter, kunskaper och bedömningsförmågor som 

krävs för att göra en intervju av hög kvalitet kräver omfattande träning . Detta blev tydligt, då 

jag uppfattade att jag utvecklade min intervjuteknik vartefter intervjuerna fortskred. Jag fann 

det enklare att intervjua lärarna än eleverna, vilket ju kan hänga samman med att lärarna har 

större förförståelse för innehållet i intervjufrågorna. Jag fann det dock relativt svårt i vissa 

intervjusituationer, trots att jag uppfattade stämningen som avslappnad och opretentiös att få 

eleven att vidareutveckla sina svar och uttrycka underliggande attityder. Detta trots att jag 

ställde frågan på olika sätt och försökte anpassa frågan efter respondenten . Vissa attityder 

kunde dock anas i elevernas kroppsspråk, mimik och intonation. De frågor som var angelägna 

för mig som intervjuare kanske inte alls uppfattades som lika viktiga för eleverna att svara på. 

En annan teori är att respondenterna hade liten förförståelse för det innehåll som behandlades 

i frågorna. Kanske skulle jag därför ha träffat respondenterna före intervjutillfället och 

samtalat om skolans strävansmål och uppnåendemål. Eventuellt hade jag även kunnat 

använda mig av fokuserade gruppintervjuer, där elever i grupp valts som respondenter.  

 

Kanske hade ett sådant tillvägagångssätt kunnat bidra till en mer avspänd atmosfär och att fler 

elever faktiskt vågade uttrycka sina känslor och sina attityder till de ställda frågorna. Som 

intervjuare kunde jag även ställt fler ledande frågor till respondenterna, då dessa enligt Kvale, 

Brinkmann (2009) lämpar sig väl i syfte att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar. 

Nu i efterhand hade resultatet av min studie förmodligen vunnit på om frågan som berörde 

uppnåendemålen ställts på ett annat sätt, varit fler samt om jag undvikit att inleda den med 

”kan du berätta om vad du vet om uppnåendemålen i svenska”. Just detta ”kan du berätta om” 

gav upphov till att hämma vissa elever, trots att jag under intervjuns gång vred på frågan samt 

omformulerade den vid oklarheter .Det hade även underlättat om jag redan i den förberedande 

delen av min studie genomfört några försöksintervjuer. Något som även rekommenderas av 

(Patel, Davidsson, 2003). Elevintervjuerna hade jag beräknat skulle ta ungefär 20 minuter per 

elev. Nu visade det sig att en del elever inte kunde ge några uttömmande svar på vissa frågor. 

Därför blev intervjuerna endast 5-15 minuter långa. Med detta i åtanke, borde jag ha 

intervjuat fler elever, så att jag hellre haft ett överskott av material att tolka och analysera. 
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6.3 Avslutande slutsatser 

Enligt Lpo 94 (1998) är det av stor vikt att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, 

innehåll och arbetsformer . Det är även en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt 

till inflytande och påverkan och inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. 

(Lpo 94, 1998) . Min studie syftade till att undersöka om och hur eleverna i årskurs 9 är 

bekanta med svenskämnets strävansmål respektive uppnåendemål . Samt hur dessa, 

tillsammans med uppnåendemålen i kursplanen för svenskämnet, konkretiseras av lärarna i 

undervisningen. Resultatet av studien bekräftar i någon mån vad jag anat. Eleverna har en vag 

uppfattning om uppnåendemålen i svenska i slutet av nionde skolåret. Det mest intressanta 

resultatet i studien anser jag vara den fråga som inte närmare undersökts i densamma, 

nämligen ”Varför”. Denna fråga har jag dock inte haft som avsikt att vidareutveckla inom 

ramen för denna studie. För vidare forskning skulle därför ”varför” frågan vara intressant att 

besvara. Varför är inte eleverna i årskurs 9 bekanta med strävansmålen/uppnåendemålen i 

diverse skolämnen? Då eleverna i min studie var niondeklassare, kan de inte antas ha 

utvecklat någon vidare förtrogenhetskunskap med den komplexitet som strävansmål och 

uppnåendemål utgör. Vidare vill jag påpeka att resultatet inte i någon utsträckning kan ge en 

generaliserbar bild av vare sig lärarkåren eller alla grundskoleelever i årskurs 9.  

 Hur eleverna förväntas att kunna uppnå mål som även är otydliga för de lärare som 

undervisar dem är en gåta. Enligt min erfarenhet använder sig många lärare av den 

förtrogenhetskunskap de tillägnat sig efter mångårig praktik. Vilken enligt Gustavsson (2002) 

beskrivits i termer av den tysta kunskap som finns i praktiska verksamheter. Denna kunskap 

grundad på erfarenhet borde på något sätt bli mer legitim för lärarna att använda sig av i 

undervisningen. Detta är inget nytt under solen. Dewey menade redan 1916 att: 

”den enskilde läraren allt för sällan är så fri från föreskrifter från auktoritära inspektörer, metodböcker, 

läroplaner etc. att hans eget sinne kan komma i närmare kontakt med elevens sinne och med 

lärostoffet” (Dewey, 1916 s.150) .  

Jag anser det vara av vikt att lärarna ges verktyg (och inte ytterligare mål) så de kan bedriva 

kunskapande tillsammans med eleverna, på ett för alla parter gripbart sätt. Det är ju trots allt 

lärarna och eleverna i första hand som vistas i skolan.  Skolledarna måste även, i större 

omfattning våga lita på att läraren tar eleverna fram till målen även med hjälp av sin klokskap.      

För egen del anser jag att nuvarande målsystem trots sina goda intentioner, verkar utgöra 

en tät djungel av mål. En djungel där strävansmål, uppnåendemål, kursplaner, 

ämnesbeskrivningar och kriterier skymmer sikten för en av skolans viktigaste och främsta 

uppgifter, att förmedla kunskap och främja lärande på ett varierande sätt. Eleverna är 

obekanta med skolans mål och lärarna har svårt att förmedla dem. Något som borde lyftas 

fram och ingå som ett moment inom ramen för exempelvis samhällskunskap är begreppet 

kunskap/kunskapssyn. Vad är kunskap? Hur kan man närma sig den? Vilken kunskap är 

viktig för elevernas fortsatta liv? Hur kan skolkunskaper och elevernas egna inneboende 

kunskaper samspela? Varför är det viktigt att lära sig svenska? Hur ska jag lära mig? Vad 

ska jag lära mig och varför?  
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8. Bilagor 

8.1  Bilaga 1.  

Mål att sträva mot ( Lpo 94 ) 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

 – utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

– utvecklar sitt eget sätt att lära, 

– utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

– känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt 

i samspel med andra, 

– lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra, 

– befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på 

såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden, 

– tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, 

för att bilda sig och få beredskap för livet, 

– utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen 

av att vårda sitt språk, 

– lär sig att kommunicera på främmande språk, 

– lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 

kunskaper som redskap för att 

– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

– reflektera över erfarenheter och 

– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, 

– inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av 

fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 
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8.2 Bilaga 2 

Mål att uppnå i grundskolan (Lpo 94) 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

– behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt 

och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift, 

– behärskar grundläggande matematiskt tänkande och 

kan tillämpa det i vardagslivet, 

– känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang 

inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga 

och humanistiska kunskapsområdena, 

– har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat 

intresse för att ta del av samhällets kulturutbud, 

– har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och 

nordiska och västerländska kulturarv 

– har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 

religion och historia, 

– kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 

uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans, 

– har utvecklat förståelse för andra kulturer, 

– kan kommunicera i tal och skrift på engelska, 

 

– känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om 

sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhället, 

– har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga 

beroende av varandra, 

– känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår 

grundläggande ekologiska sammanhang, 

– har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa 

samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan 

och miljön, 

– har kunskaper om medier och deras roll, 

– kan använda informationsteknik som ett verktyg för 

kunskapssökande och lärande och 

– har fördjupade kunskaper inom några ämnesområden efter eget val. 
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8.3  Bilaga 3 

Mål att sträva mot (Kursplanen i svenska) 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand 

och av eget intresse, 

– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 

samarbete med andra, 

– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 

olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 

kontakt och påverkan, 

– utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd, 

– utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med 

olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 

– utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 

läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 

– får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap 

från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen, 

– tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess 

uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och 

talar olika, 

– genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 

strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika 

sammanhang, 

– får erfarenheter av språken i de nordiska grannländerna samt en orientering om det samiska 

språket och övriga minoritetsspråk i Sverige, 

– utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel, 

– utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig 

kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska 

och värdera olika källor och budskap, 

– stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta 

aktiv del i kulturutbudet, 

– förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att 

både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga 

färdigheter för att bilda och befästa kunskaper. 
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8.4 Bilaga 4 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret (kursplanen i svenska) 

Eleven skall: 

– aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna 

redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt, 

– kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder 

samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet 

sammanhängande samt kunna reflektera över det, 

– kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och 

författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka, 

– kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och 

teater, 

– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets 

normer, både vid skrivande för hand och med dator, 

– ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras 

språkbruk. 
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8.5 Bilaga 5 

Intervjufrågor elever: 

1. På vilket sätt tycker du att du utvecklar din fantasi och lust att lära genom läsning? 

2. På vilket sätt upplever du att du vågar och kan uttrycka dig i tal och skrift? 

3. Finns det något du saknar i ämnet svenska, vad isåfall? 

4. Tycker du att du är delaktig när det gäller arbetsmetoder i svenska. Ex, grupparbeten, 

redovisningar, prov? Om inte vad skulle du vilja var annorlunda…och varför. 

5. Kan du berätta vad du vet om målen att uppnå i svenska i åk 9 mer än att de är 

betygsgrundande? 

6. Kan du beskriva hur du lär dig bäst….genom att läraren berättar, du själv tar reda på etc? 

7. Hur skulle du vilja beskriva kunskap….när vet du att du kan något? 

Intervjufrågor lärare: 

1. På vilket sätt uppfattar du att eleverna är bekanta med svenskämnets uppnåendemål/ 

strävansmål och på vilka grunder vilar denna uppfattning? 

2. Hur tar detta sig uttryck?  

3. På vilket sätt känner du att du har verktyg att omsätta de nationella strävansmålen inom 

ramen för sin undervisning i svenska? Om inte hur skulle detta kunna göras?  

4. På vilket sätt känner du att du konkretiserar uppnåendemålen för eleverna i din 

undervisning? 

Kunde det vara annorlunda, isåfall ... berätta  

5. I vilken utsträckning görs eleverna delaktiga i valet av undervisningsmetoder i 

svenskundervisningen? Om de inte är delaktiga, vad kan vara anledningen tror du?  

 


