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Abstract
The purpose with this essay is to find out which demands the syllabus for the Swedish language 

make on the pupils in compulsory school compared to some active teachers’ point of view. The 

method I have used to find out is a qualitative interview, where I have interviewed four Swedish 

teachers of various professional experiences.

After the change of government in 1991, the new curriculum committee had a mission where 

the goal was to develop the best school in Europe. A national target was introduced and the 

goals were proposed to be of two kinds; goals to strive for and goals to achieve. A problem in 

this is that the knowledge that pupils in ninth grade will acquire, is formulated in such a manner 

so that not even experts in each subject would live up to the demands placed on the students. It 

is in many cases the teachers' task to break down these goals and present them in a simplified 

way so that the students can achieve the objectives that are set on them and nowhere in the goal-

setting takes no account of the fact that many students go through a major change in their lives, 

namely puberty.
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Sammandrag
Syftet med denna uppsats har varit att se vad kursplanen i svenska ställer för krav på elever i 

grundskolan jämfört med på fältet verksamma pedagogers syn på det hela. För att få reda på det 

har jag använt mig av en kvalitativ intervju, där jag har intervjuat fyra pedagoger som alla är 

utbildade svensklärare men som har olika lång yrkeserfarenhet.

Efter regeringsskiftet 1991 fick den nya läroplanskommittén ett uppdrag där målsättningen var 

att utveckla Europas bästa skola. En nationell målstyrning infördes och målen föreslogs bli av 

två slag, mål att sträva mot och mål att uppnå. En problematik i detta är att den kunskap som 

eleverna i årskurs nio ska tillägna sig är formulerat på ett sådant sätt så att inte ens experterna på 

respektive skolämne skulle kunna leva upp till de krav som ställs på eleverna. Det blir i många 

fall lärarnas uppgift att bryta ner dessa mål och presentera dem på ett språkligt enklare sätt så att 

eleverna kan nå upp till de mål som är ställda på dem, och ingenstans i målformuleringen tas det 

någon hänsyn till att många elever går igenom en stor förändring i sitt liv, nämligen puberteten.

Nyckelord: kursplanens mål i svenska, elever, målstyrning, skola 
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1. Inledning

Utgångspunkten för mig i det här arbetet är att undersöka vilken bild av eleven som ligger 

inbakad i läroplanens mål för ämnet svenska kontra verklighetens situation. Jag vill titta 

närmare på vad litteraturen säger i frågan och även hur praktiserande pedagoger ute på fältet 

resonerar. Efter att ha läst en artikel i pedagogiska Magasinet (nr 1:09) skriven av Åsa Beckman 

väcktes intresset för detta examensarbete. I artikeln söker Beckman efter de unga människor 

som måste varit förebild när målen i läroplanen formulerades, men finner istället en helt annan 

bild av hur elever ska vara och verka för att klara skolans uppsatta mål. Efter att ha arbetat 

heltid ute på fältet under en termin har jag vid ett flertal tillfällen ställt mig undrande till 

likartade frågor som Beckman gör i sin artikel. Det finns inte en elev som är den andre lik, men 

målen för dem alla är de samma. Efter att noggrant ha läst styrdokument för ämnet svenska, har 

jag funnit att de är formulerade på ett sådant sätt att de har fått mig att börja fundera över om 

elever verkligen hinner eller kan tillgodogöra sig all den kunskap som efterfrågas för att nå 

godkänt? Målen ska ju förvisso brytas ner och anpassas till verkligheten, men vilken 

femtonåring klarar egentligen av att förverkliga dessa ord? Med dessa funderingar och åsikter i 



ryggen känns det här arbetet relevant då jag kommer se både hur forskare och verksamma 

pedagoger resonerar i frågan.

Enligt Läroplanen för grundskolans senare år (Lpo 94) ska undervisningen i skolan anpassas 

efter varje elevs förutsättningar och behov. Med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper ska det fortsatta lärandet och kunskapsutvecklingen främjas. 

(Lärarens handbok, 2004).

1.1 Syfte

Syftet med mitt examensarbete är att se vad kursplanen i svenska ställer för krav på elever i 

grundskolan jämfört med på fältet verksamma pedagogers syn på det hela. 

1.1.2 Frågeställningar

Vilka möjligheter har en elev i slutet av nionde skolåret att uppnå alla de mål i ämnet svenska 

som är ställda? 

Hur ställer sig verksamma pedagoger till dessa mål och hur omvandlar de dem till praktiken?



1.1.3 Begreppslista

Lgr – läroplan för grundskolan

Lpo – läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet

Elever – ungdomar mellan tretton till sexton år som går i den obligatoriska grundskolan

Grundskolans senare år – år 6-9

Färdighetsämne - språkutveckling genom att språkliga delfärdigheter övas i isolerade moment 

som upprepas

Skolhuvudman



2. Litteraturgenomgång

Sedan Lgr 62 infördes har läroplanen reformerats i flera omgångar, och idag arbetar pedagoger i 

den kommunala grundskolan efter Lpo 94. Svenskämnet har utvecklats mycket sedan den första 

läroplanen kom, men gemensamt för alla styrdokument är att de är framtagna och godkända av 

den regering som styrt vid den aktuella tidpunkten då läroplanen reformerats. 

2.1 Historik om svenskämnet i skolan

I Sverige har vi haft svenskundervisning i mer än 100 år. Under 1800-talet föddes 

modersmålsämnet, som vi nu för tiden kallar svenskämnet. Efter att ha gått en hård kamp mot 

latinet blev tillslut modersmålet ett eget ämne på schemat och trädde in på läroverkens scheman 

år 1856, och in i folkskolan 1878 (Malmgren, 1996). Den 1 juli 1962 infördes grundskola i 

Sverige efter ett riksdagsbeslut, och den nioåriga obligatoriska grundskolan blev allmän 

skolform. I och med detta fick alla skolor en gemensam skollag, en ny skolstadga och en ny 

läroplan, Lgr 62. I samband med detta satsade den dåvarande regeringen på en stor 

informationskampanj med informationsdagar i skolor, kommuner och länssammandragningar 

om vad den nya reformen innebar och framför allt hur den nya läroplanen skulle tolkas. Från att 

svenskämnet så länge bara hade vilat på två fundament, språket och litteraturen, skulle det ny 

reformeras för att passa in i det moderna industri- och mediasamhället, som ställde högre krav 

på elevernas färdigheter i svenska. Att bara läsa, skriva och tala var nu ett föråldrat tänkande, så 

även att lyssna och att se skrevs in i den första kursplanen för svenska 1962. Ämnet började 

förvandlas långsamt men säkert till ett språkligt färdighetsämne anpassat till det moderna 

samhällets krav (Malmgren, 1996). 

2.1.1  Ett svenskämne i förändring

Skolöverstyrelsen som utarbetade Lgr 62 definierade svenska som ett färdighetsämne. I den 

period av effektivitet som de beslutande personerna för den nya läroplanen verkade i, valde man 

medvetet att satsa på isolerade övningar och byggde upp vad vi idag kallar en fragmentariserad 

ämnesuppfattning. Utformningen av kursplanen förbereddes i en större undersökning under 

slutet av 50-talet, där lärare i gymnasier och yrkesskolor påvisade att de framförallt ville att 

tyngdpunkten skulle ligga på rättstavning, förmåga att uppfatta fakta i sakprosa, snabbläsning 

och korrekt användning av punkt som skiljetecken. Personer verksamma i näringslivet under 

denna period prioriterade i samma undersökning noggrann
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 läsning av kortare instruktioner högst, medan industriarbetare och tjänstemän vurmade extra 

för en omfattande läsning av dagstidningar för att öka elevernas förmåga att kunna 

”snabbläsa” (Thavenius, 1999). Att det togs påtaglig hänsyn till dessa åsikter syntes inte minst i 

anvisningarna för läsundervisningen när Lgr 62 sedan publicerades några år senare:

Materialet för den första läsundervisningen måste vara väl tillrättalagt med bl.a. ett väl 

kontrollerat ordförråd, som successivt utökas, lämplig typografisk uppställning samt riklig och 

god illustrering. (Thavenius, 1999)

På högstadierna utvecklades flera svenskämnen som alla utgick från en och samma kursplan, 

beroende på vad eleverna i årskurs 9 valde för linje. Eleverna i den direkt 

gymnasieförberedande linjen, som dominerades av elever från medelklassen, fick undervisning 

i svenska som påminde mycket om realskolans upplägg med uppsatsskrivningar, grammatik och 

litteraturhistorisk orientering. Elever som istället valt en teknisk-praktisk linje i årskurs 9, fick 

istället en mycket mer mekanisk träning med rättstavning, ordkunskap och lästräning 

(Thavenius, 1999). Gemensamt var dock grundtanken bakom undervisningsteknologin i Lgr 62 

att effektivisera undervisningen och möjliggöra en teknologi för en helt individualiserad 

undervisningsform (Lindensjö & Lundgren, 2000).

Den största förändringen i den nya läroplanen som tillämpades från och med läsåret 1970/71 var 

att ett sammanhållet högstadium infördes. För svenskämnets del behölls kursplanen från Lgr 69 

med tillägget att dramatisk verksamhet, film- och TV-kunskap lyftes fram och fick nya 

anvisningar om hur de skulle integreras i svenskundervisningen. Men det var inte förrän i slutet 

på 70-talet som utvecklingsarbetet för svenskämnet ökade. Detta märktes bland annat genom att 

produktionen av elevtexter på högstadierna ökade markant, och så även kraven på texternas 

innehåll då skrivandet hade börjat få fotfäste som ett viktigt led i lärprocessen (Thavenius, 

1999). 

I arbetet inför Lgr 80 valde skolöverstyrelsen att arbeta med ett helt nytt förslag till 

undervisning. Eleverna skulle nu få en stark kunskapsinriktning med basen i skönlitteraturen, en 

tydlig inriktning på kollektivt arbete, erfarenhetspedagogisk inriktning och ett nej till den 

isolerade färdighetsträningen i skrivning. Det sistnämnda för att få stopp på den så kallade 

polariseringen, att göra skillnad på arbetarbarn och barn från medelklassen, som Lgr 62 hade 

satt igång. I och med detta tog skolöverstyrelsen ett viktigt beslut för vad beskrivningen av 

svenskämnet skulle stå för från och med dagen den nya läroplanen klubbades igenom. Krutet 

lades på att sprida de nya forskningsrönen om hur barn utvecklar sitt språk, tänkande och 
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kunskaper som förvandlades till ett innehållsbaserat arbete där allt fler elever såg mening och 

sammanhang. Med andra ord föll alla bitar på plats; erfarenheter och kunskaper om 

skönlitteratur och omvärldsorientering, kollektivt och individuellt arbete, textproduktion och 

formella krav (Thavenius, 1999).

2.1.2 En läroplan i tiden

Efter regeringsskiftet 1991 fick den nya läroplanskommittén ett uppdrag där målsättningen var 

att utveckla Europas bästa skola. En nationell målstyrning infördes och målen föreslogs bli av 

två slag, mål att sträva mot och mål att uppnå. I kursplanerna skulle mål att uppnås uttryckas för 

år fem respektive år nio (Lindensjö & Lundgren, 2000). Grundtanken bakom reformen av 

läroplanen var att makten över undervisningen decentraliserades och enskilda skolor och 

kommuner fick ett ökat ansvar för hur de skulle uppnå de mål som fastställdes av staten. 

För svenskämnets del bantades utförligheten i kursplanen ner i jämförelse med tidigare 

läroplaner. På endast fem sidor angavs nu svenskämnets innehåll, de mål man ska sträva efter 

och uppnå i åk 5 respektive åk 9, samt bedömning för betyg. Ämnets centrala innehållsområden 

fastslogs som språk och litteratur, och det gamla tänket kring att undervisningen skulle delas 

upp i moment som byggs på varandra i en given turordning och ett monumentuppdelat 

färdighetsämne slogs nu helt ur hågen när ämnets struktur istället skulle ses som en helhet 

(Malmgren, 1996).

År 2000 reviderades Lpo 94 ytterligare en gång, efter ett arbete som regeringen började med 

redan 1998. Motiveringen för denna översyn var att:

de snabba samhällsförändringarna som ökad internationalisering och kulturell mångfald, 

arbetslivets förändring och informeringsteknologins utveckling påverkar arbetet i skolan 

(Skolverket Grundskolan, kommentarer till kursplaner och betygskriterier, 2000) .

och att: 

skolan måste också förbereda för livet i ett samhälle som förändras (Skolverket Grundskolan, 

kommentarer till kursplaner och betygskriterier, 2000).

Förutom att de snabba samhällsförändringarna låg bakom en del av revideringen, ville 

regeringen även göra dokumenten tydligare och lättare att tolka för undervisande personal. 

Tydligen hade landets skolor tolkat, uppfattat och använt sig av kursplanerna och dess mål på



tydligare sätt, och därför ville man att kursplanemålen inte skulle styra för mycket mot vissa 

undervisningsupplägg (Skolkommittén SOU, 1997:121). Översynen gällde inte bara 

grundkolans kursplaner och betygskriterier, utan alla nationellt fastställda kursplaner och 

betygskriterier både i den obligatoriska och frivilliga skolan sågs över. Betygskriterierna 

kompletterades dessutom med tydligare kriterier för betyget MVG (Skolverket Grundskolan, 

kommentarer till kursplaner och betygskriterier, 2000).

Sammanfattningsvis verkar alltså revideringen av läroplanen år 2000 ha fokuserat på tre viktiga 

aspekter. Den första är vikten av kopplingen mellan läroplan och kursplan, där man har 

konkretiserat på vilket sätt varje ämne kan sammanbindas i kunskapsmålen och värdegrunden i 

läroplanen. Den andra aspekten är kopplingen mellan lokala och nationella mål som ska vara 

tydliga. De nationella målen ska vara tydliga i sin språkliga utformning och ange riktlinjer och 

ramar för vad som skall eftersträvas kunskapsmässigt för eleverna, men hur man når de 

nationella målen har tagits bort i revideringen. Istället är det upp till de lokala målen, det vill 

säga de nationella mål som omformulerats på skolnivå, att bestämma hur man ska göra. Den 

tredje aspekten är att det ska finnas en balans mellan sammanhang och framåtskridande 

gällande studier på grundskola och gymnasium. Det är alltså viktigt att eleven känner och ser 

sambandet mellan de kunskaper de har anskaffat sig i grundskola och gymnasium (Skolverket 

Grundskolan, kommentarer till kursplaner och betygskriterier, 2000).
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2.2  Vad är målstyrning?

Målstyrning har sitt ursprung i USA och slog igenom under president Nixons tid som 

förvaltningsnorm. Trots vare sig synbar eller dokumenterad framgång kring hur man preciserar 

och förverkligar uppställda mål, har målstyrning nått en stor framgång och införts i flera länder 

som den överordnande principen under de senaste åren. 

Målstyrning innebär att de folkvalda ska formulera tydliga mål och anvisa ramar för kostnader, 

men att förvaltningen, här skolan, ges stor frihet att i sin dagliga verksamhet välja vägar för att 

nå fram till målen, och med väl dokumenterade utvärderingar efterhand bedöma hur 

förvaltningen har skött sitt arbete. Detta gör att utvärderingen spelar en betydligt större och 

viktigare roll än detaljerad styrning och planering. Tydliga mål är ett måste för att denna princip 

skall kunna fungera, men om målen är allt för tydliga och exakta äventyras ändamålet att ge 

förvaltningen den frihet den lovats av de folkvalda när de ska omvandlas i praktiken, och allt 

för diffusa och flertydiga mål blir istället oklara vad de egentligen står för, utlovar eller kräver 

(Alexandersson, 1999).

2.2.1 Målstyrning i skolan

De två nationella målen som skolan arbetar mot är mål att sträva mot som anger inriktningen på 

skolans arbete och därmed anger en önskad kvalitetsutveckling i skolan, samt mål att uppnå 

som uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Ansvaret för att 

eleverna ska uppnå dessa mål ligger på skolan och skolhuvudmannen (Lärarens handbok, 

2004).

Den viktigaste punkten för att målstyrning inom skolan skall lyckas förutsätter att skolans 

personal har gemensamma värderingar kring sitt uppdrag att främja lärande där individen skall 

stimuleras till att inhämta kunskaper. Forskning kring detta har dock påvisat att en sådan önskad 

enighet inte existerar fullt ut i skolan, då skillnaderna mellan lärarnas uppfattningar ökar i den 

takt som nationella målen preciseras. Det verkar alltså vara svårare att komma överens ju 

närmare klassrumsverksamheten besluten ska fattas. Grunden kring denna problematik ligger i 

den politiska kampen om vad som är rätt att satsa resurser på, och detta resonemang har flyttat 

in i skolans värld. När det nu är kommunernas uppgift att implementera de nationella 

målformuleringarna i sina skolor är det inte längre bara den pedagogiska utvecklingen som står 

i centrum, utan lika mycket om vad resurserna ska fördelas, att inte skolans budget skall 
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överskridas samt att skolpersonal och skolpolitiker ofta saknar kunskap om motiven bakom 

skolreformer och skolsystemets utformning. Graden av måluppfyllelse ute på skolorna beror 

alltså på hur tydligt formulerade, och hur allmänt kända målen är hos de som arbetar i och med 

skolan (Alexandersson, 1999). Målstyrningsstrategin förutsätter att lärare ska samverka både 

med kollegor och med elever vid framtagandet av lokala arbetsplaner. Tyvärr så finns det inga 

starka traditioner för kollektivt arbete mellan lärare eller mellan lärare och elev, trots att det i 

Lpo 94 i kapitel 2.3 finns ett beskrivet avsnitt om elevernas ansvar och inflytande med 

tillhörande mål och riktlinjer (Skolöverstyrelsen, 2000). 

2.2.2 Svenskämnet och dess mål i Lpo 94

Utbildningen i svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin 

förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och 

teater. Att ämnet svenska har delgivits ett stort antal lektionstimmar beror på att språkförmågan 

har en stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet, och 

det ses som ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas 

språkutveckling. Det svenska språket har därför en mycket viktig funktion i skolarbetet då 

kunskapen bildas genom språket och språket gör den synlig och hanterbar. Vidare påvisar 

kursplanen att kultur och språk är förenade med varandra. I språket finns ett lands historia och 

kulturella identitet, och språket speglar den mångfald av kulturer som formar vårt samhälle. I 

elevernas egna kulturella skapande ska skönlitteratur, film och teater låta olika upplevelser, 

åsikter och värderingar mötas. Därmed har svenskämnet ytterligare en viktig uppgift då det ska 

stärka elevernas identitet och förståelse för människor med olika kulturella bakgrunder 

(Skolverket, 2000).

I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet, och kan därför inte delas upp i 

moment som bygger på varandra, med argumentet att det inte går att hitta en jämnt växande 

utveckling genom skolåren som innebär att små barn berättar och beskriver medan äldre kan se 

sammanhang, utreda och argumentera. Kursplanen menar att även det lilla barnet kan göra allt 

det äldre barnet kan, bara att det inte har tillgodogjort sig lika mycket kunskap ännu som en 

äldre elev har gjort. Denna språkutveckling har alla lärare ett gemensamt ansvar för, men det är 

inom svenskämnet som huvudansvaret ligger för elevernas språkliga utveckling att använda 

språket tydligt och uttrycksfullt i tal och skrift och öka förmågan att förstå och tillgodogöra sig 

litteratur. Att arbeta med språk och litteratur på detta sätt ger eleverna möjligheter att uttrycka 

sina behov av vad de känner och tycker. Att bearbeta texter ska inte heller alltid betyda läsning 



utan detta kan även ske genom avlyssning, rollspel eller genom film eller video. Det vidgade 

textbegreppet är alltså inte bara skrivna texter utan även bilder (Skolverket, 2000).

Ämnets centrala innehåll beskrivs alltså som språk och litteratur. Språkkunskaperna byggs upp 

genom att man använder språket, och förstår varför och hur man använder det, samt tillägnar sig 

nya kunskaper om det. Språket utvecklas genom ett socialt samspel med andra, och eleverna ska 

upptäcka de kunskaper de redan har om språket och med lärarens hjälp och genom samarbete 

med andra lära sig mer om språkets uppbyggnad och system och gemensamt bygga upp en 

kunskap om hur språket fungerar i samspel mellan människor och därigenom få en uppfattning 

om sin egen språkförmåga. Skönlitteraturen ger kunskaper om människans livsvillkor under 

olika tidsepoker och i olika länder, samtidigt som det ger ett perspektiv på det som ligger 

svenska elever nära - deras kulturarv. Att arbeta med litteratur enskilt och i grupp bidrar till at 

ge svar på de stora livsfrågorna, och det är genom litteraturen, film och teater som olika 

kulturella erfarenheter kan mötas och ge eleverna möjlighet till att själva utveckla ett 

förhållningssätt till kultur och kulturella värderingar. Genom detta arbete får eleverna en chans 

att ompröva sina värderingar och åsikter kring till exempel rasism, extremism, stereotypa 

könsroller och odemokratiska förhållanden. I slutet av nionde skolåret skall eleverna ha uppnått 

de sex uppnåendemål som ställts på dem för att nå ett godkänt betyg. För att nå högre betyg 

krävs att man uppnått ytterligare kriterier som ställts för betygen väl godkänt, respektive mycket 

väl godkänt (Skolverket, 2000).

2.2.3 Problematik kring svenskämnets mål i Lpo 94

Utbildning är idag inte samma sak som den var för hundra år sedan. Men det är förra 

århundradets nya syn på utbildningarnas nytta som har blivit den avgörande faktorn för statens 

och den enskilde individens attityd till utbildning. Den dåvarande regeringen började under 

förra seklet förstå att både samhälle och individ skulle ha nytta av utbildning, och med hjälp av 

att utbilda människor skulle sociala, ekonomiska och kulturella skillnader kunna utplånas. Detta 

krävde dock en utbildning som var så likvärdig som möjligt, oavsett vart utbildningen 

genomgås. Denna tvåfaldighet, att vara beroende och samtidigt oberoende av samhället och den 

primära produktionsstrukturen som vårt samhälle är uppbyggt av skapade en absurditet gällande 

planerande och genomförande av aktuell utbildning. Det etablerades en skarp gräns mellan 

beslut om utbildningens mål, innehåll och metoder för att realisera dessa mål. Det har alltså 

blivit en klyfta mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan (Lindensjö & Lundgren, 

2000).



Idag är skolans styrsystem sammansatt och har övergått från regel- till målstyrning, som skulle 

kunna svara mot ett slags avreglering. En renodlad målstyrning betyder att målen preciseras 

medan arbetet för hur man ska nå dem lämnas öppet. Idag är det staten som påvisar den 

allmänna inriktningen för skolan, men ger kommunerna en stor frihet att avgöra hur dessa mål 

skall uppnås. Ett problem med detta är att det är svårt att skilja målen från medlen, i form av 

både pengar och resurser, och detta har skapat många debatter kring både hur undervisning skall 

genomföras samt målens betydelse i sig (Alexandersson, 1999).

Åsa Beckman ger i sin artikel i Pedagogiska Magasinet (nr 1:09) sin syn på problematiken kring 

målen. Hon menar att den kunskap som eleverna i årskurs nio ska tillägna sig är formulerat på 

ett sådant sätt så att inte ens experterna på respektive skolämne skulle kunna leva upp till de 

krav som ställs på eleverna. Hon undrar vilken bild av eleven som är inbakad i styrdokumenten, 

när dessa dokument riktas rakt mot en i alldeles högsta grad levande femtonåring:

När dessa uppnåendemål skapades antar jag att eleven, som ska leva upp till målen, funnits med 

i tankarna. Vem är den femtonåring som ska förverkliga dessa ord? Hur ser hon ut och hur skulle 

hon verka i samhället om hon hade nått nivån godkänt? (Pedagogiska Magasinet, nr 1:09).

Det var efter att hennes son hade fått en varning i ämnet bild som Beckman satte sig in i och 

läste igenom de styrdokument och kursplaner som skolverket gett ut, och hon slogs av klyftan 

mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. Beckman bestämde sig för att göra en analys 

av kapitel två i Lpo 94, där mål att uppnå i grundskolan beskrivs, och göra en fritt tolkande 

textanalys av de skrivna målen, enligt Benjamin Blooms taxonomi. Blooms klassificering 

kategoriserar olika dimensioner av kunskap och lärande för att hjälpa studerande att utveckla 

sin förmåga att lära. Enligt Bloom kan lärande ske utifrån följande nivåer:

• Faktakunskap – memorera fakta

• Förståelse – förstå, förklara, använda och resonera kring fakta

• Tillämpning – tillämpa generella principer

• Analys – dissekera ett fall, organisera och se mönster

• Syntes – samordna och dra slutsatser

• Värdering – Finna egna vägar för att göra en logisk värdering, nyskapande



Tabell 1

(http://www.vittra.se/default.aspx?id=2293&refid=2292)

Bloom menar på att kunskapsutveckling inte sker på ett lagbundet stegvis sätt, utan man kan gå 

in på olika ställen i taxonomin utifrån uppgift och situation.

Beckmans analys är subjektiv och kvalitativ, men utgår ifrån Blooms taxonomi. I hennes 

tolkning av målet för svenskämnet uttrycker följande mål att uppnå vad eleven minst ska ha 

uppnått i ämnet svenska när de lämnar skolan:

• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer i tal 

och skrift (Skolverket, 2000).

Beckman menar här på att en elev som behärskar språket och uttrycker egna åsikter i skrift bör 

placeras på Blooms översta trappsteg med tanke på att eleven ska vara skapande i tal och skrift. 

Att läsandet ska vara aktivt påvisar en medveten handling hos eleven som kräver både förmågan 

att göra egna val och visa intresse. I praktiken menar Beckman borde detta innebära att hennes 

fiktiva elev läser helt fritt oavsett om det är romaner, faktaböcker eller tidningar. Eleven är även 

en aktiv lyssnare oavsett om det är diskussionerna i hemmet eller bland kompisarna som hon 

lyssnar till, och sedan bearbetar hon det hon har hört, jämför med det hon har läst och talar 

sedan om hennes egen åsikt som hon har dragit efter sin faktainsamling, och hon berättar det på 

ett sådant sätt så att alla förstår. Eleven är också duktig på att se samband mellan de olika 



åsikter som uttrycks i hennes omgivning, och hon väljer att skriva ner sina egna tankar och 

åsikter, samt det hon sett, hört och läst i dagboksform, men ibland skriver hon också insändare 

till pressen. I Beckmans analys framträder en bild av en mycket medveten ung människa, med 

ett stort intresse för många och viktiga frågor. Den fiktiva eleven måste ha väldigt gott om tid 

för att utveckla alla sina förmågor, och bör i kanske vissa fall gå på kvällskurser eller andra 

nyttiga aktiviteter för att kunna nå de mål som läroplanen ställt. Beckmans bild av denna elev 

har dessutom ett rörligt intellekt och drar sig inte för att använda det hon har lärt sig i 

vardagslivet. Eleven är en mycket duktig lyssnare och debattör, såväl skriftligt som muntligt 

och räds inte att delta aktivt i olika diskussioner. Ingenstans finns tonårsrädslan att göra bort sig, 

utan snarare tvärtom menar Beckman (Pedagogiska Magasinet, 1:09). 

Den åsikt som genomsyrar Beckmans artikel är att hon är mycket förvånad över den brist på 

hänsyn som styrdokumentet och kursplanerna har för våra tonåriga elever. Hon menar på att det 

inte går att utläsa någonstans en medvetenhet om att de elever som ska leva upp till målen 

befinner sig i många fall i sitt livs värsta kris, nämligen puberteten. Hennes bildliga tolkning av 

den elev som står som modell bakom målen har inga spår av vare sig svårigheter, rädslor, 

känslosvallningar eller aggressioner. Snarare tycker Beckman att det är en vuxen, eller en 

vuxens önsketänkande om sin egen tonårstid som står som förgrundsfigur till styrdokument och 

kursplanemål. Hon anser att man kan anta att det är målen i sig som har varit det viktiga vid 

dess utformning, och inte målgruppen de riktar sig till (Pedagogiska Magasinet, nr 1:09).



3. Metodbeskrivning
I kapitel tre beskrivs innehållet i metoden.

3.1 Val av metod

Jag har valt metoden kvalitativ intervju i min undersökning. Denna form av intervjuer ger 

intervjupersonen utrymmet att svara med egna ord och att man inte i förväg kan formulera 

svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på ställd fråga (Patel 

& Davidsson, 1991). Den som utför intervjun ska försöka förstå respondentens känslor och sätt 

att tänka, med målet att komma till insikt snarare än att se statistisk analys (Bell, 1993). 

Eftersom jag vill veta vad intervjupersonerna säger om rimligheten att uppnå alla målen för 

svenskämnet i kursplanen och hur de omvandlar dessa mål i praktiken anser jag att den 

kvalitativa intervjun passar mig bäst. 

3.2 Frågornas grad av standardisering och strukturering

Grad av standardisering betyder hur mycket ansvar som ligger hos intervjuaren när det gäller 

frågornas utformning och inbördes ordning, medan grad av strukturering tar upp i vilken 

utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning 

eller tidigare erfarenheter. I en intervju med låg grad av standardisering formulerar intervjuaren 

frågorna och ställer dem i den ordning som är mest lämplig för en viss intervjuperson. Om 

intervjun däremot är helt standardiserad ställer intervjuaren identiska frågor i exakt samma 

ordning till alla intervjupersoner (Patel & Davidsson, 1991). Jag har valt att använda mig av en 

låg grad av standardisering då mina intervjupersoners egna tankar och åsikter är det jag har 

velat komma åt. Mina frågor har inte haft något förutbestämt svar, så även min grad av 

strukturering har varit låg. 

3.3 Verktyg

Jag valde att spela in mina intervjuer som ljudfiler med hjälp av en mp3 spelare. Jag valde 

denna metod då jag tycker det är svårt att hinna med och skriva ner intervjupersonens svar, samt 

för att jag ibland blir frånvarande från det viktiga samtalet då jag koncentrerar mig mer på att 

skriva än att lyssna. Andra fördelar med att spela in en intervju är att man kan gå tillbaka, lyssna 

igen, lyssna till specifika ordval eller tonläge hos intervjupersonen samt kunna kontrollera sina 

anteckningar från intervjun om man till exempel vill citera något intervjupersonen sagt (Bell, 

1993). Det enda negativa jag har upplevt är att det är väldigt tidskrävande att lyssna igenom 
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ljudfilerna och skriva ut dem, samt att det var en av mina intervjupersoner som avböjde att bli 

inspelad, och då fick jag istället skriva ner alla svar för hand vilket gjorde att intervjun tog lite 

längre tid än beräknat.

3.4 Etik

Vid all vetenskaplig forskning ska man tänka på att alltid bidra till riktighet och noggrannhet i 

den vetenskapliga kunskapen, samt att ta hänsyn till upphovsrätten. Med detta menas att man 

inte får plagiera eller falsifiera resultat i sitt eget arbete. Vidare måste man visa ansvar och 

hänsyn mot dem man intervjuar och respektera deras integritet genom att bedöma risker, inte 

föra dem bakom ljuset och försäkra sig om att de som deltar i undersökningen gör det frivilligt 

och blir väl informerade om syftet och vad saken gäller (Nyberg 2000). Allt man pratar med 

sina intervjupersoner om måste också betraktas som konfidentiellt. Med detta menas att jag som 

intervjuare vet vem det är jag har fått svaren från, men att det bara är jag som har tillgång till 

dem (Patel & Davidsson 1991). När man gör en kvalitativ undersökning och genomför en 

intervju är det mycket svårt att upprätthålla anonymiteten på respondenten då jag som 

intervjuare har träffat personen och de vet vem jag är. Det går dock att bevara det som är 

konfidentiellt genom att anonymisera respondenterna med exempelvis fingerade namn när man 

redogör för svaren (Nyberg, 2000). 

När man genomför en undersökning måste man dels vara säker på att vi undersöker det vi avser 

att undersöka, det vill säga att vi har en god validitet. Detta är ett viktigt mått på om frågan man 

ställer verkligen mäter eller beskriver det jag vill att den ska mäta eller beskriva. Dels måste 

man också veta att man utför undersökningen på ett tillförlitligt sätt för att få god reliabilitet. 

Dessa två begrepp, validitet och reliabilitet, står i ett visst förhållande till varandra och man kan 

inte bara koncentrera sig på det ena eller det andra, utan en fullständig reliabilitet är en 

förutsättning för en fullständig validitet (Patel & Davidsson, 1991).

3.5 Urval

Jag har valt att intervjua fyra personer som arbetar i grundskolans senare år. De är av olika kön 

och har varierande arbetslivserfarenhet och ålder, men har gemensamt att de är utbildade lärare i 

svenska för grundskolans senare år. Valet av dessa intervjupersoner baserat på att deras 

synpunkter, åsikter och arbetslivserfarenhet kan ge varierade svar både ur en åsiktssynpunkt 

samt ur ett genusperspektiv. Utöver dessa aspekter har jag inte baserat mitt val på något annat 

än att de arbetar i grundskolans senare år och är väl förtrogna med kursplanen i svenska som 

min undersökning avser då de har flera års arbetslivserfarenhet. Att alla fyra arbetar på samma 



skola underlättade min situation, så tidsaspekten för detta arbete inte gjorde det möjligt med 

långväga besök och av samma anledning beslutade jag mig för att begränsa antalet 

intervjupersoner till fyra stycken (Bell, 1993). Att en av mina intervjupersoner har arbetat i 

grundskolans senare år i tjugofem år gjorde att mitt urval kändes motiverat då jag fick en 

inblick i skillnaderna i ett pedagogiskt arbete som har genomförts under både Lgr 80 och Lpo 

94.

3.6 Presentation av intervjupersonerna

• Lisa arbetar som klassföreståndare i årskurs 7, och som ämneslärare i årskurs 8 och 9. 

Hon utexaminerades som lärare i svenska och engelska för grundskolans senare år, år 

2001. 

• Kajsa arbetar som klassföreståndare i årskurs 8, och som ämneslärare i årskurs 8 och 9. 

Hon tog examen 2003.

• Lotta arbetar som ämneslärare och resurslärare i årskurs 7 och 8, och tog examen 2001.

•  Pontus är klassföreståndare i årskurs 8. Han arbetar även som ämneslärare i två klasser 

från årskurs 9. Pontus har arbetat som lärare på flera olika skolor, däribland komvux 

och under en period arbetade han även som rektor. Pontus är den som har arbetat längst 

av mina intervjupersoner, han tog examen 1983.



3.7 Metod för datainsamling

Med intervjupersonernas tillåtelse spelade jag in fyra intervjuer på min mp3-spelare (Patel & 

Davidsson, 1991). Den sista intervjupersonen ville inte bli inspelad så där valde jag att istället 

skriva ner alla svar för hand, och sedan skrev jag ut dem alla på min dator. Då jag har två 

frågeställningar och flera underfrågor i mitt arbete färgsatte jag frågeställningarna med två olika 

färger. Vid genomlyssnandet av intervjuerna markerade jag med respektive färg sedan svaren 

när ett sådant kom på någon av frågeställningarna. De svar som inte har någon betydelse för 

mina frågeställningar som blev sagda under mina intervjuer valde jag att utelämna.

3.8 Procedur

När man har beslutat sig för att genomföra en intervju som undersökningsmetod är det mycket 

viktigt att klargöra syftet med intervjun och i den mån det går, försöka relatera syftet till 

individens egna mål. Personerna som ska svara på mina frågor har blivit utvalda av mig och det 

är inte säkert att de ser nyttan med att besvara frågorna. Därför är motiveringen till deras 

medverkan viktig att framföra (Patel & Davidsson, 1991). Mina intervjupersoner som valde att 

delta fick själva bestämma tid och plats för intervjun så att de inte skulle känna sig stressade 

eller bli störda av någon eller någonting annat. Alla fyra intervjuer tog mellan fyrtio och femtio 

minuter vardera, vilket jag kände var en lagom tid. Inte för kort och inte för lång. 

Jag är bekant med de alla fyra intervjupersonerna, genom att vi arbetar eller har arbetat på 

samma arbetsplats. Detta gjorde att det var lätt för mig att ta en naturlig kontakt med dem på 

arbetsplatsen, förutom i Lottas fall, då hennes föräldraledighet gjorde att jag valde att skicka ett 

mejl till henne istället med en förfrågan om eventuellt deltagande. Vid den första kontakten jag 

tog med alla klargjorde jag syftet med intervjun, och de fick även ett brev att läsa igenom i lugn 

och ro där jag klargjorde för alla detaljer, förklarade proceduren ytterligare och samt de etiska 

regler som gäller för en intervju tillsammans med mina frågor. Efter att ha tackat ja fick alla 

fem själva sedan bestämma en tid och plats för intervjun, och i tre fall av fyra träffades vi på 

skolan där de arbetar. I Lottas fall passade det bäst att göra intervjun via telefon, men jag fick 

hennes tillåtelse att spela in samtalet på min mp3-spelare. Min beräknade tid för intervjuerna 

var ungefär en timma per intervju och de tog alla mellan fyrtio till femtiofem minuter vardera. 

Platserna för intervjuerna varierade, men gemensamt för dem alla utom i Lottas fall var att de 

ägde rum i någon lokal på deras arbetsplats som vi gemensamt beslutade, där vi visste att man 

inte skulle bli störd.



4. Resultatredovisning
I detta kapitel kommer jag att redovisa resultatet av mina intervjuer.

4.1 Vad anser pedagoger om innehållet i kursplanens mål i svenska för 

grundskolans senare år?

Lisa upplever att det är mycket man som svensklärare i grundskolans senare år ska hinna med 

på en ganska kort tid. Hon menar att om man är konsekvent och tydliggör målen ofta för 

eleverna så finns det fördelar med målen för eleverna då de tydligare förstår varför de arbetar 

med olika arbetsområden i skolan. För hennes del som pedagog är fördelen att hon lätt kan se 

att hon hänger med, och inte missar någon viktig bit som eleverna ska ha med sig till vidare 

utbildning. 

Nackdelen för hennes pedagogroll är att hon lägger mycket tid på tolkningen av målen. Något 

som Lisa menar skulle kunna effektiviseras om man började arbeta ihop med sina kollegor på 

skolan på ett annat sätt då hon menar att många mål i svenskämnet går ihop med mål i andra 

ämnens kursplanemål. Nackdelen med målen för eleverna tycker Lisa är att om man inte 

diskuterar målens betydelse med dem för varje arbetsområde och utvärderar deras insats efter 

avslutat arbetsområde, kan eleverna bli stressade i slutet av nian om de då inte innan har förstått 

vilka krav som ställs på dem i alla ämnen. Vidare menar hon att det språk som har använts vid 

skrivandet av kursplanerna är oerhört högtravande, och det är bara de allra duktigaste eleverna 

som förstår deras egentliga mening om man inte skriver om dem så de passar elevernas 

språkliga nivå.

Kajsa uttrycker spontant att kursplanens mål är ”luddigt” skrivna och kan tolkas på många olika 

sätt, och hade inte alla svensklärarna på skolan hon arbetar på satt sig ner och utformat en 

gemensam tolkning av målen. Detta för att eleverna ska förstå målens innebörd bättre. Fördelen 

med målen för den enskilde eleven tycker Kajsa är att eleverna förstår varför de gör vissa 

arbetsmoment, och kan se att det som de upplever som en vanlig klassrumsdiskussion faktiskt 

har en djupare mening då tala på olika sätt ingår i kursplanens mål. För hennes egen del som 

pedagog tycker hon att en fördel är att målen faktiskt är ganska ”fria”. Kajsa som har arbetat i 

Tyskland under en period, uppfattade den tyska skolans mål för modersmålet mycket mer 

strikta, och eleverna där visste precis vad som förväntades av dem och de gav inga möjligheter 
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till friare arbetsuppgifter där även eleven kan få utlopp för sin kreativitet. En annan fördel med 

målen för henne som pedagog tycker Kajsa är att de ger henne ett kvitto på hennes arbetsinsats 

under ett läsår och hon ser lätt vad hon har hunnit med och borde ha hunnit med. 

Nackdelen med målen för den enskilde eleven tycker Kajsa är att de är skrivna på ett språk som 

inte en femtonåring riktigt klarar av att tolka på egen hand. Ett mål som Kajsa tycker är en 

nackdel för de mer tystlåtna eleverna då de har svårt att nå målet där eleven aktivt ska kunna 

delta i samtal och diskussioner, sätta sig in i andras tankar och kunna redovisa ett arbete 

muntligt. Nackdelen för henne som pedagog tycker Kajsa är att man inte riktigt vet vad som 

förväntas av läraren, och vad det är egentligen man borde eller ska gå igenom, och att varje 

skola har sitt eget upplägg på vad man gör i respektive årskurs. Hon menar att varje skola 

egentligen borde köra en likvärdig kurs för alla elever, men där det ska finnas utrymme för 

varje lärare att sätta sin egen prägel på det. 

Lotta är av åsikten att hon tycker att kursplanen och dess mål är bra, och täcker alla delar. Men 

Lotta säger också att anledningen till denna åsikt är för att hon är väldigt inläst på den och har 

jobbat mycket och ganska länge med den. 

Fördelen med målen är att gränsen för att få ett godkänt betyg ligger på en lagom nivå, och de 

flesta klarar målen lätt enligt Lottas mening. En fördel för henne som pedagog anser Lotta är att 

med en tydlig presentation av målen och en bra förklaring till varför eleverna arbetar mot målen 

gör att det blir lättare för henne att motivera elever till olika arbetsområden. 

Hon uttrycker dock en frustration över att en elev måste nå alla delar för att nå väl godkänt eller 

mycket väl godkänt, vilken är en nackdel för många elever som har klarat allting utom ett mål, 

och därför inte kan få mer än ett godkänt betyg. Den nackdelen för eleverna ser även Lotta som 

en nackdel för sig själv som pedagog då det ibland har hämmat hennes betygssättning.

Pontus anser att innehållet både är bra och dåligt. Det positiva är att läraren delges en viss frihet 

i sitt arbete, men samtidigt så finns det en gräns för hur stor friheten får vara och att vissa 

pedagogiska idéer då måste begränsas. Under förutsättningen att han som lärare har brutit ner 

målen till en mer elevvänlig, språklig nivå är målen en fördel för eleverna då de ser vad som 

förväntas av dem, men då de i dagsläget är skrivna med ett ”luddigt” språk kan eleverna inte ta 

till sig dess innehåll själva, vilket även är en nackdel för eleverna. För sin roll som pedagog 

tycker Pontus att nackdelen med målen är att han har svårt att se samsynen mellan skolorna, 



kommunerna och riket om man tänker i ett längre perspektiv. Bara i kommunen han arbetar i 

har de olika skolorna en mycket olik syn på tolkningen av målens innehåll. 

4.2 Anser pedagoger att deras undervisning anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov?

Lisa uttrycker att hon alltid vill och strävar efter individanpassning, men med stora grupper och 

inte så många timmar med någon resurslärare i klasserna så blir det ibland svårt. Det 

kontinuerliga arbetet hon gör med alla elever är att hon alltid informerar och delar ut 

arbetsområdets mål och betygskriterier, samt att hon blandar individuellt-, par- och grupparbete 

för att eleverna alltid ska få visa framfötterna några gånger under varje termin beroende på 

vilket arbetssätt som passar dem bäst. 

Lisa försöker även arbeta mångsidigt med talböcker, datorer, samt med olika ordprogram för att 

varje elev ska få chansen att få i alla fall en del individanpassad undervisning. Lisa känner att 

hon skulle behöva stöd eller handledning i egenskap av fortbildning om sociala kunskaper 

såsom olika typer av funktionsnedsättningar, samt att ha någon att diskutera nya råd och rön 

som kommer kring elever, och deras kunskapsutveckling.

Kajsa strävar alltid efter individanpassad undervisning, men om det blir så varje lektion är hon 

inte säker på. Snarare tror hon att det inte blir så. Hennes strategi är att alltid skriva 

instruktionerna på tavlan, prata om dem, samt att ge ut instruktionerna skriftligt så att eleverna 

oberoende av inlärningsstil kan ta åt sig dem och veta vad de ska arbeta med. Detta arbetssätt 

tycker hon når fler elever än att exempelvis bara välja att dela ut en skriftlig instruktion. De 

elever som hon vet behöver mer tid än andra brukar hon alltid prata med efter en stund och 

verkligen se så att alla kommer igång, och att ingen har missuppfattat någonting. Tyvärr säger 

Kajsa så räcker inte alltid tiden till för detta varje lektion, och att det är mycket värt om man har 

turen att ha en resurslärare en eller ett par lektionstillfällen i veckan. Även Kajsa försöker alltid 

variera elevernas arbetssätt, och introducerar en lektion eller ett nytt arbetsområde genom att 

använda sig av figur- eller bildspråk, såsom rita en figur på tavlan eller starta en diskussion 

kring en bild och låta elevernas fantasi komma fram. Flera elever kommer ihåg flera saker med 

hjälp av en figur eller en bild säger Kajsa. Genom att fånga ett intresse hos eleverna redan från 

början gör att man kan komma förbi många andra hinder på vägen fortsätter Kajsa. 



I frågan om att behöva stöd eller handledning säger Kajsa att hon känner sig ganska trygg i sin 

pedagogiska roll, och att hon vet att hennes undervisning håller en bra nivå. Dock skulle hon 

gärna vilja få mer stöd av exempelvis specialpedagog eller resurslärare så att man verkligen når 

alla elever, och som kanske kan förklara en arbetsuppgift på ytterligare ett sätt för vissa elever 

som har behov av det, och Kajsa känner att just det känner hon att det har hon inte tillräcklig 

kunskap om. Ett annat önskemål är att hon skulle vilja få mer tid för att läsa mer litteratur som 

eleverna gillar och kanske läser på sin fritid, för att kunna föra ytterligare och djupare 

boksamtal så att eleverna blir inspirerade och vill läsa ännu mer. 

Lottas synpunkt är att hennes undervisning automatiskt anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov, då hon alltid har med ett antal valbara arbetsuppgifter för de elever 

som siktar mot högre betyg än godkänt. Hon menar att det alltid finns en nivå på hennes 

uppgifter som passar alla, men är tydlig med att poängtera de kriterier som måste uppnås för de 

elever som satsar på ett högre betyg. Lotta säger att grunduppgiften kan vara densamma oavsett 

om eleven satsar på G, VG eller MVG, men att dess utformning och innehåll sedan naturligt 

syns och avgör om eleverna satsar på ett VG eller MVG och erhåller detta betyg. Lotta säger att 

förutom att datorn kan vara till stor hjälp för en del elever som har svårt att skriva, är hon 

mycket för att driva på, motivera och stimulera sina elever med hjälp av sin egen inställning. 

Hon är av synpunkten att alla har en chans att lyckas och måste få visa det. 

Lotta tycker att få stöd och handledning i sitt fortsatta arbete alltid är nyttigt, och hon tycker det 

vore en spännande idé att få en mentor att samtala med, även fast hon har arbetat i skolan 

ganska länge. Diskussioner kring lärande måste finnas för elevernas skull säger Lotta, alla 

lärare och alla skolor borde ha det i en större utsträckning än nu.

Pontus är den av mina intervjupersoner som anser att hans undervisning inte anpassas efter 

varje elevs förutsättningar och behov. Med stora elevgrupper och inte någon resurslärare i klass 

något tillfälle under veckan tycker Pontus att det är mycket svårt att anpassa, och särskilt om 

något oförutsett inträffar bland eleverna såsom att man har det jobbigt med sig själv, kamrater 

eller hemförhållanden. Pontus gör sitt bästa för att anpassa och göra eleverna medvetna om vad 

som gäller men att det inte går fram hos alla elever. Efter många år i yrket så vet Pontus att han 

i slutändan på det stora hela alltid har lyckats med sin undervisning, men han säger att han 

fortfarande inte vet hur det har gått till. Hans vision är att vilja göra noggranna uppföljningar av 



varje elev, men att det inte går på grund av den tid han har till förfogande helt enkelt inte räcker 

till. Han säger att hans och elevernas verklighet inte alltid är anpassad efter skolans verklighet. 

Individuella planeringar och datorn som hjälpmedel för de elever som är skriftligt svaga hjälper 

hans arbete, men Pontus menar verkligen på att elevernas hemförhållanden har mycket större 

betydelse än vad vi tror när det hjälper att stötta och hjälpa. Pontus känner fortfarande ett behov 

att få stöd och handledning i sitt arbete och han säger att det finns flera yngre och duktiga 

pedagoger, som till exempel Lisa och Kajsa, som han gärna tar hjälp av och diskuterar med för 

att föra sin egen undervisning framåt och inte fastna i invanda mönster.

4.3 Är det möjligt att en elev i slutet av nionde skolåret uppnår alla de mål i 

ämnet svenska som är ställda?   

Lisa, Kajsa och Lotta svarade helt likvärdigt på denna fråga. Alla tre anser att det är fullt 

möjligt om man som lärare är noga med att alltid förklara vad som krävs av eleverna för att nå 

ett godkänt betyg, samt att det är många elever som faktiskt redan når målen för godkänt redan i 

årskurs sju eller åtta. 

Pontus anser precis som de andra intervjupersonerna att det är möjligt för en elev att nå alla de 

uppnåendemål som är ställda, men att det är mycket svårare med strävansmålen då de är mer 

omfattande och svårare att begripa sig på för båda elever och lärare. Pontus säger att om en elev 

är med på lektionerna, utnyttjar lektionstiden maximalt och gör klart alla sina arbetsuppgifter 

under åren så skulle i princip alla elever nå minst ett godkänt. Han menar också på att hans 

lärarerfarenhet spelar en stor roll, då han har en bred grund att stå på och lättare kan vägleda 

sina elever. En annan del som Pontus tycker är mycket viktig är att det är många lärare som har 

missat att det kom en komplettering till Lpo 94 år 2000, och han undrar om alla lärare som 

började arbeta innan det året verkligen är medvetna om vilka mål som regeringen ställer på 

eleverna.



5. Diskussion    
I kapitel fem diskuteras metod, litteratur och resultatredovisning.

5.1 Metoddiskussion 

Den undersökning jag har gjort är förhållandevis liten i sitt omfång, och ger inte en bild av vad 

alla pedagoger anser om det möjligt att en elev i slutet av nionde skolåret uppnår alla de mål i 

ämnet svenska som är ställda och hur de omvandlar dessa mål till praktiken. Detta var inte 

heller min tanke, utan jag ville ta reda på vad ett fåtal pedagoger anser i frågan. Jag ville ta reda 

på deras åsikt kring och hur de arbetar med denna fråga rent praktiskt i deras vardagliga 

arbetssituation. Detta även för att få en insikt hur jag själv skulle kunna utveckla mitt tänkande 

och arbete i mitt fortsatta pedagogiska yrke.

Jag valde intervju som metod för mitt arbete, en metod som har passat mig bra. Jag fick då 

möjligheten att möta flera pedagoger som arbetar som svensklärare med elever ur alla årskurser 

i grundskolans senare år. Dessa möten har gett mig möjligheten att se balansen mellan det jag 

har läst i litteraturen och vad de verksamma pedagogerna anser. En intervju ger även 

intervjupersonen utrymmet att svara med egna ord och att man inte i förväg kan formulera 

svarsalternativ för intervjupersonen eller avgöra vad som är det riktiga svaret på mina ställda 

frågor. 

Sammanfattningsvis så tycker jag dock att jag har uppnått syftet med min metod och min 

undersökning och jag har fått svar på mina frågeställningar.

5.2 Litteratur- och resultatdiskussion 

I följande del kommer jag att diskutera min litteraturgenomgång och mitt resultat.

I inledningen av min litteraturgenomgång har jag beskrivit svenskämnets historia och dess 

utveckling fram till den läroplan som dagens elever och lärare arbetar efter. Som man kan utläsa 

har en stor innehållslig förändring skett, och idag är den svenska skolan målstyrd. Mitt syfte har 

varit att se vad kursplanen i svenska ställer för krav på elever i grundskolan jämfört med på 

fältet verksamma pedagogers syn på det hela.
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5.2.1  Vad mina intervjupersoner anser om innehållet i kursplanens mål i svenska för 

grundskolans senare år

Alla fyra pedagoger som jag har intervjuat ser olika fördelar och nackdelar med innehållet i 

kursplanens mål. Positiva sidor är att de ger dem en grund att stå på, och veta vad man ska göra 

och vad man ska hinna med innan eleverna slutar grundskolan. Att målen även ger pedagogen 

en viss frihet till utformningen av undervisningen är också något pedagogerna tycker är bra, 

men samtidigt så finns det även en gräns för hur stor pedagogens kreativitet får vara, och det 

kan hämma ibland tycker Pontus. Lotta anser även att målen är riktigt bra och täcker alla 

nödvändiga delar en elev behöver för fortsatt skolgång, men att man måste vara väl införstådd 

och påläst om den. En renodlad målstyrning betyder att målen preciseras medan arbetet för hur 

man ska nå dem lämnas öppet. Som Alexandersson skriver är det idag staten som påvisar den 

allmänna inriktningen för skolan, men ger kommunerna en stor frihet att avgöra hur dessa mål 

skall uppnås. Vidare skriver Alexandersson att det kan vara ett problem med att det är svårt att 

skilja målen från medlen, och detta har skapat många debatter kring både hur undervisning skall 

genomföras samt målens betydelse i sig (Alexandersson, 1999).

De största nackdelarna med målen tycker de pedagoger jag har intervjuat är att om man inte 

diskuterar målens betydelse med eleverna för varje arbetsområde och utvärderar deras insats 

efter avslutat arbetsområde, kan eleverna bli stressade i slutet av nian om de då inte innan har 

förstått vilka krav som ställs på dem i alla ämnen, och att de är skrivna på ett språk som inte en 

femtonåring riktigt klarar av att tolka på egen hand. Lotta uttrycker även en frustration över att 

en elev måste nå alla delar för att nå väl godkänt eller mycket väl godkänt, och därför inte kan 

få mer än ett godkänt betyg. Den nackdelen ser även Lotta som en nackdel för sig själv som 

pedagog då det ibland har hämmat hennes betygssättning. Pontus säger även att nackdelen med 

målen är att han har svårt att se samsynen mellan skolorna, kommunerna och riket om man 

tänker i ett längre perspektiv, och att bara i kommunen han arbetar i har de olika skolorna en 

mycket olik syn på tolkningen av målens innehåll. Den nackdelen med målen som Kajsa 

preciserar ytterligare ett mål som hon tycker är en nackdel för de mer tystlåtna eleverna som 

hellre pratar i liten grupp, eller bara med henne när det är dags för redovisning. De har då svårt 

att nå målet där eleven aktivt ska kunna delta i samtal och diskussioner, sätta sig in i andras 

tankar och kunna redovisa ett arbete muntligt. Kajsa menar dessutom på att man inte riktigt vet 

vad som förväntas av läraren, och vad det är egentligen man borde eller ska gå igenom, samt att 

varje skola har sitt eget upplägg på vad man gör i respektive årskurs. Hon menar att varje skola 

egentligen borde köra en likvärdig kurs för alla elever, men där det ska finnas utrymme för 



varje lärare att sätta sin egen prägel på det, så att inte klyftorna mellan eleverna är för stora då 

de sedan börjar gymnasiet. Forskning kring detta som mina intervjupersoner talar om har 

påvisat att en önskad enighet inte existerar fullt ut i skolan, då skillnaderna mellan lärarnas 

uppfattningar ökar i den takt som nationella målen preciseras (Alexandersson, 1999). 

Jag känner att även om alla fyra pedagoger såg olika nackdelar och svårigheter med innehållet i 

kursplanens mål så är tre av dem positivt inställda till det faktum att målen ändå ger en viss 

frihet att sätta sin egen prägel på sin undervisning, och att målen är en bra grund att stå på så att 

de vet att de gör rätt saker. Efter vad jag har läst och hört är min uppfattning att de allra flesta 

eleverna klarar av att nå målen, förutsett att eleven är aktiv under lektionerna och tar till sig 

målen så då vet vad de ska arbeta med.

5.2.2  Anser pedagoger att deras undervisning anpassas efter varje elevs förutsättningar 

och behov?

Lisa och Kajsa vill och strävar efter individanpassad undervisning, men med stora elevgrupper 

och knappt, eller inget stöd alls från någon resurslärare är det mycket svårt att alltid nå upp till 

detta. Lotta är av synpunkten att hennes undervisning automatiskt anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov, då hon alltid har med ett antal valbara arbetsuppgifter. Hon menar att 

det alltid finns en nivå på hennes uppgifter som passar alla, men är tydlig med att poängtera de 

kriterier som måste uppnås för de elever som satsar på ett högre betyg. Pontus är den av mina 

intervjupersoner som anser att hans undervisning inte anpassas efter varje elevs förutsättningar 

och behov. Han tycker liksom Lisa och Kajsa att med stora elevgrupper och inte någon 

resurslärare i klass något tillfälle under veckan tycker är det mycket svårt att individanpassa, 

och särskilt om något oförutsett inträffar bland eleverna såsom att man har det jobbigt med sig 

själv, kamrater eller hemförhållanden. Det Pontus beskriver genomsyrar Åsa Beckmans artikel 

(Pedagogiska Magasinet, 1:09), där hon beskriver att hon är mycket förvånad över den brist på 

hänsyn som styrdokumentet och kursplanerna har för våra tonåriga elever. Hon menar på att det 

inte går att utläsa någonstans en medvetenhet om att de elever som ska leva upp till målen 

befinner sig i många fall i sitt livs värsta kris, nämligen puberteten.

Med mycket information och utdelning av arbetsområdets mål och betygskriterier, samt att 

blanda individuellt-, par- och grupparbete för att eleverna ska få en chans att visa vad de kan 

beroende på vilket arbetssätt som passar dem bäst, försöker tre av mina intervjupersoner 



anpassa sin undervisning efter varje elevs förutsättningar och behov. Att arbeta mångsidigt med 

talböcker, datorer, elev-cd som eleverna kan arbeta med hemma samt med olika ordprogram är 

också en del i alla pedagogernas verksamhet. Lotta påpekar även betydelsen av att hennes ord 

och råd uppmuntrar eleverna till att tänja sina gränser. Pontus påpekar också att elevernas 

hemförhållanden har mycket större betydelse än vad man kan tro när det hjälper att stötta och 

hjälpa.

Alla fyra pedagogerna känner att de skulle vilja ha mer stöd och handledning för att föras 

framåt och åstadkomma bättre resultat i sin undervisning. Fortbildning om sociala kunskaper 

såsom olika typer av funktionsnedsättningar, mer stöd av exempelvis specialpedagog eller 

resurslärare så att man verkligen når alla elever, få mer tid för att läsa mer litteratur som 

eleverna gillar för att kunna inspirera eleverna till att läsa mer och diskussioner kring lärande är 

det som pedagogerna prioriterar högst. Det sistnämna nämner Lotta särskilt då hon tycker att 

alla lärare och alla skolor borde ha diskussioner kring lärande i en större utsträckning än nu. 

Den viktigaste punkten för att målstyrning inom skolan skall lyckas förutsätter att skolans 

personal har gemensamma värderingar kring sitt uppdrag och sin arbetsuppgift (Alexandersson, 

1999).

5.2.3 Är det möjligt att en elev i slutet av nionde skolåret uppnår alla de mål i ämnet 

svenska som är ställda?   

Lisa, Kajsa, Pontus och Lotta svarade alla fyra på denna fråga att det är fullt möjligt om man 

som lärare är noga med att alltid förklara vad som krävs av eleverna för att nå ett godkänt betyg. 

De menade dessutom på att det är många elever som faktiskt redan når målen för godkänt redan 

i årskurs sju eller åtta. Pontus förtydligade att det är möjligt för en elev att nå alla de 

uppnåendemål som är ställda, men att det är mycket svårare med strävansmålen då de är mer 

omfattande och svårare att begripa. Men om elever är med på lektionerna, utnyttjar 

lektionstiden maximalt och gör klart alla sina arbetsuppgifter under åren så skulle i princip alla 

elever nå minst ett godkänt. Pontus är även av åsikten att lärarerfarenheten spelar en stor roll i 

detta, då en lärare som har ett antal års erfarenhet i yrket har en bred grund att stå på och lättare 

kan vägleda sina elever, men att lärare även måste uppmärksamma nya kompletteringar och 

tillägg som ibland tillkommer kursplanen så att man verkligen är medveten om vilka mål som 

regeringen ställer på eleverna. 



Nästan all litteratur som jag har använt i litteraturgenomgången har varit mycket inriktade på 

svenskämnets historia, politisk styrning, svenskämnets historia och ämnets teorier och 

praktiker, och det har varit mycket fokus i litteraturen på framförallt den problematik som 

målstyrning för med. Det är dock bara Beckmans artikel (Pedagogiska Magasinet, 1:09) som 

har beskrivit denna problematik ur en elevsynpunkt. Att det bara är Beckmans artikel som 

konkret ger en annan bild av vad målen i skolan kan innebära, tycker jag har varit lite konstigt 

då jag i all den andra litteraturen jag har läst förstått att författarna inte alltid håller med eller 

tycker om målstyrning, men inte har gett sin syn på saken. Fler publicerade kritiker hade kunnat 

göra mitt arbete mer mångsidigt om jag hade kunnat referera till flera synpunkter.

5.3 Slutsats 

Jag upplever att alla mina intervjupersoner arbetar på det sätt som är möjligt för dem för att 

eleverna ska nå målen i ämnet svenska. De är väldigt fokuserade och intresserade av att alla ska 

kunna nått målen när de slutar årskurs nio, och de tycker att det finns en rimlig chans för 

möjligheten att alla elever ska nå åtminstone uppnåendemålen. Det finns inte en elev som är den 

andre lik, men målen för dem alla är de samma, men eleverna hinner och kan tillgodogöra sig 

all den kunskap som efterfrågas för att nå godkänt om de arbetar bra och lärarna bryter ner 

målen och anpassar dem till verkligheten. Men utan detta arbete funderar jag fortfarande över 

vilken femtonåring klarar egentligen av att förverkliga dessa ord. 

Beckman (Pedagogiska Magasinet, 1:09) skriver att det inte går att utläsa någonstans en 

medvetenhet om att de elever som ska leva upp till målen befinner sig i många fall i sitt livs 

värsta kris, nämligen puberteten. Beckmans åsikt om att det är en vuxen, eller en vuxens 

önsketänkande om sin egen tonårstid som står som förgrundsfigur till styrdokument och 

kursplanemål, och att man kan anta att det är målen i sig som har varit det viktiga vid dess 

utformning, och inte målgruppen de riktar sig till, tycker jag däremot är en mycket viktig 

synpunkt, och ett viktigt inslag i debatten kring målens innehåll som jag liksom mina 

intervjupersoner hoppas på att kunna få se mer av i media framöver. För hur som helst så är det 

inga maskiner vi arbetar med i skolorna, det är elever av kött och blod med olika erfarenheter, 

förutsättningar och framtidsutsikter som ska kunna ta sig igenom skolgången utan att behöva 

jämföras med andra eller inte få möjligheten att utveckla sin kreativitet och sina individuella 

starka och svaga sidor, då Lpo 94 säger att skolans undervisning ska anpassa efter varje elevs 

förutsättningar och behov.



5.4 Förslag till vidare forskning

Då tidsaspekten för mitt arbete var begränsad blev min undersökning förhållandevis liten. Det 

skulle vara intressant att göra en utökad undersökning och intervjua en större mängd 

svensklärare om vilka mål kursplanen i svenska ställer för krav på elever i grundskolan jämfört 

med på fältet fler verksamma pedagogers syn på det hela. Är det skillnad mellan skolorna i 

kommunen och i ett vidare perspektiv även mellan kommunerna i riket? Man skulle även kunna 

intervjua personer från regeringen om vilken elev det egentligen är som har stått som 

förgrundsfigur när målen formulerades, och be dem ge sin syn på saken med Beckmans artikel 

som bakgrund.
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Intervjufrågor

Hur länge har du arbetat i skolan?

Vad anser du om innehållet i kursplanens mål i svenska för grundskolans senare 
år?
Vilka fördelar med målen ser du för den enskilda eleven?
Vilka fördelar med målen ser du för dig som pedagog?
Vilka nackdelar ser du med målen för den enskilda eleven?
Vilka nackdelar med målen ser du för dig som pedagog?

Anser du att din undervisning anpassas efter varje elevs förutsättningar och 
behov?

Hur har du arbetat med eleverna?

Har du använt dig av särskilda hjälpmedel?

Känner du att du behöver stöd och handledning? I så fall, i vilken utsträckning?

Är det möjligt att en elev i slutet av nionde skolåret uppnår alla de mål i ämnet 

svenska som är ställda? 
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