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Syftet med denna undersökning är att söka efter likheter och skillnader mellan 
kursplanen i svenska från år 2000 och kursplanen som ska implementeras i 
undervisningen från och med hösten 2011. Ett par av mina frågeställningar är på 
vilket sätt den gamla och den nya kursplanen skiljer sig åt samt på vilket sätt den nya 
kursplanen skapar ökad tydlighet. Jag har utfört en innehållsanalys av den nya 
kursplanen i svenska i jämförelse med kursplanen från år 2000, intervjuat fyra lärare 
på högstadiet samt lämnat ut enkäter till totalt 31 elever.  
     Enligt innehållsanalysen skiljer sig kursplanerna åt gällande meningslängd, att 
rubrikerna är annorlunda samt att bedömningsunderlaget är mer detaljerat än innan. 
Lärarna i min undersökning anser att kursplanerna är ganska lika, att de skiljer sig åt 
gällande uttryck och formuleringar men att båda är målrelaterade och tydliga. De 
tyckte dock att kursplanen från år 2000:s betygssystem är missvisande och att 2011:s 
kunskapskrav inte är specificerade nog för varje årskurs. Huvuddelen av eleverna i 
min undersökning anser att svenska är viktigt och att grammatik är det viktigaste 
innehållet i ämnet.  
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1 Inledning 

 
Genom läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande värden som skall 
prägla skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som skall gälla för den. Vid sidan 
av dessa föreskrifter för skolans verksamhet finns kursplaner. Dessa är bindande 
föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen. 

(Skolverket 2008a:5) 
 
Från och med hösten 2011 ska en ny läroplan, Lgr11, tillsammans med nya kursplaner 

implementeras i grundskolan. Enligt Skolverket (2008b:4) efterlyser många lärare en 

större tydlighet i mål och betygskriterier medan de fortfarande vill ha kvar sin 

flexibilitet vad gäller planering och undervisning. Kursplanen som gällde fram till juli 

2011 ansågs vara ”luddig” och att den borde konkretiseras. Bo Sundblad, lektor i 

pedagogik vid Stockholms Universitet, granskade i januari 2010 förslagen till de nya 

kursplanerna, men han ansåg att de nya kursplanerna: 

 
…inte lever upp till kraven, snarare tvärtom, att språket är för abstrakt och innehållet 
substanslöst.    (Arevik, 2010) 

 

Lärare använder sig av kursplanen i olika utsträckning och anser att en tydligare 

kursplan i svenska hade kunnat hjälpa till att fokusera på innehållet i 

svenskundervisningen (Skolverket 2000:9). När målen tydliggörs ser 

förhoppningsvis eleverna en mening med skolarbetet vilket ökar deras motivation. 

     Med detta arbete skulle jag vilja få en djupare förståelse av den nya kursplanen och 

undersöka vad svensklärare lägger tyngdpunkten på i sin undervisning. Det känns 

mycket viktigt eftersom detta är min sista termin på lärarprogrammet. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna undersökning är att undersöka likheter och skillnader mellan 

kursplanen i svenska från år 2000, som är ett komplement till Lpo94, med 

kursplanen som ska implementeras i undervisningen i svenska från och med hösten 

2011 och som ingår i den nya läroplanen Lgr11. Jag försöker därmed spåra 

förändringar i kursplanernas innehåll och form och hur de förhåller sig till elevers 

och lärares attityder till svenskämnet. Med den nya kursplanen i svenska 

eftersträvade man ökad tydlighet och jag vill därmed även undersöka på vilket sätt 

den skapar denna tydlighet.    
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     Frågorna jag vill få besvarade är följande:  

 Vad ska ämnet svenska innehålla enligt lärare och elever? 

 På vilka sätt stämmer den gamla och den nya kursplanen överens med lärares 

och elevers förväntningar på svenskämnet? 

 På vilket sätt skiljer sig den gamla och den nya kursplanen från varandra? 

 På vilket sätt skapar den nya kursplanen ökad tydlighet? 

 

1.2 Avgränsningar 

I mitt material undersöker jag endast kursplanen för grundskolan och mer specifikt 

för årskurs 7-9 eftersom jag utbildar mig till grundskolelärare för senare år. Eftersom 

jag är intresserad av vad ämnet svenska ska innehålla koncentrerar jag mig mest på 

kursplanens mål i undervisningen och inte de kunskapskrav som finns uppställda i 

Bedömning i ämnet svenska respektive Kunskapskrav. 

     I de flesta fall redovisar jag inte heller resultatet uppdelat mellan flickor och pojkar 

utan tar eleverna som en hel grupp eftersom det är elevernas samlade syn som jag vill 

jämföra med lärarnas. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 beskriver jag de källor som jag har använt mig av, bakgrunden till ämnet 

svenska samt kursplanerna från år 2000 och 2011. I kapitel 3 tar jag upp vilka 

metoder och vilket material jag har använt, min forskningsstrategi med urval av 

informanter, hur jag har bearbetat och analyserat materialet, validitet och reliabilitet 

samt etiska ställningstaganden. 

     I resultatdelen, kapitel 4, presenterar jag mitt material av textanalys, intervjuer 

och enkäter för att sedan, i kapitel 5, föra en diskussion om resultaten tillsammans 

med olika källor samt diskutera metoden jag använt och föra fram slutsatser och nya 

forskningsfrågor. 

     I bilaga 1-3 finns mitt missivbrev, min intervjuguide och den enkät som jag 

använde till eleverna. 
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2 Bakgrund 

Under denna rubrik kommer jag att beskriva de källor jag använder i min uppsats. 

Eftersom Skolverket fick i uppdrag av riksdag och regering att ta fram en ny kursplan 

i svenska så kommer de flesta av mina källor därifrån. I litteraturen som jag sedan 

använder skrivs det inte något om den senaste kursplanen som ska implementeras i 

skolan i höst eftersom den är så ny. 

     Jag använder mig av tre böcker för att undersöka hur ämnet svenska har 

utvecklats inom den svenska skolan. Karin Dahl (2009) skriver, i antologin 

Svenskämnets historia, om svenskämnets utveckling från mitten av 1800-talet fram 

till i slutet av 1990-talet där hon bland annat tar upp färdighetsträningen i skolan. 

Med färdighetsträning menas att eleverna ska lära sig att kunna uttrycka sig väl i tal 

och skrift. Lars-Göran Malmgren (1996) redogör i Svenskundervisning i 

grundskolan för utvecklingen från 1960-talet fram till 1994. Även Per Olov Svedner 

(2010) tar upp en del om hur ämnet svenska etablerades i de svenska skolorna i 

Svenskämnet & svenskundervisningen. 

          I brukstextanalysen av kursplanerna från 2000 och 2011 använder jag mig av 

Lennart Hellspongs (2010) Metoder för brukstextanalys samt Lennart Hellspongs 

och Per Ledins (1997) Vägar genom texten. Även kommentarmaterial från 

Skolverket om respektive kursplan används; Kommentarer till kursplaner och 

betygskriterier från 2000, Kommentarmaterial till kursplanen i svenska från 2011 

samt även ett diskussionsunderlag för grundskolan om den nya kursplanen i svenska 

utarbetat av Skolverket (2010) inför Lgr11:s implementering, Diskutera Kursplanen i 

ämnet svenska. I denna diskuteras vilka kunskaper och förmågor som ligger till 

grund för bedömningen av elevernas kunskaper. 

     Jag använder ett flertal böcker för att diskutera mina forskningsfrågor i 

diskussionsdelen. Maria Ulfgard (2000) var med, år 2000, och reviderade 

kursplanen från 1994 och beskriver sina tankar kring detta i sin artikel i 

Grundskoletidningen. Hon tar upp att svenskämnet har förändrats från att ha 

huvudsakligen varit ett språkämne till att även vara ett litteraturämne, att man vidgar 

textbegreppet, att elevernas egna åsikter har mer plats i undervisningen och att vi nu 

lever i ett mångkulturellt samhälle. I Svenska i grundskolan – metodboken tar Göran 

Ejeman och Gunilla Molloy (2006) upp olika delar av kursplanen och sätter det i ett 

sammanhang. Enligt Ejeman och Molloy har talet och dialogen i skolan en större 
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betydelse för elevernas personlighetsutveckling än vad man tror, elevernas identitet 

formas mycket av hur läraren bemöter elevernas tankar. Enligt Skolverket (2008) i 

bilaga 3 till Kursplanen – ett rättesnöre? hjälper språk och litteratur eleverna att 

uttrycka vad de tänker och känner och att sedan samtala om detta är viktigt för läs- 

och skrivutvecklingen.  

     Gunilla Molloy (2008) skriver i sin bok Reflekterande läsning och skrivning hur 

man som lärare kan stimulera elever i årskurs 7–9 att läsa litteratur och skriva 

samtidigt. Hon anser att det är viktigt att eleven har läsförståelse utöver 

läskunnighet, att eleverna förstår det de läser och inte endast läser det som står. Trots 

att elever anser att grammatik är svårt vill de ha grammatikundervisning, vilket hon 

tror beror på att eleverna tror att de lär sig att skriva bara de lär sig grammatik. 

Boken Svenska. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning av 

Myndigheten för Skolutveckling (2007) är en samtalsguide för lärare i svenska om 

undervisning, arbetssätt och bedömning. Enligt Myndigheten har svenska elever god 

läsförståelse; de kan söka information, tolka texter samt reflektera över och bedöma 

texters innehåll och form. Detta visar både NU03 (Nationella Utvärderingen av 

Grundskolan 2003) och PISA (Programme for International Student Assessment) 

som OECD håller i. Myndigheten anser att kursplanemålen ska vara tydliga eftersom 

det då blir lättare att styra undervisningen mot dessa. Nu03 visar att lärarna anser att 

kursplanens mål är mest styrande för undervisningen och näst störst är läroplanens 

mål. Enligt 30 % av lärarna i en enkätundersökning som Skolverket (2005) utförde 

2004, Hur används kursplanerna i skolan?, blev kursplanen tydligare efter 

revideringen år 2000 men måluppfyllelsen i grundskolan har ändå över tid 

försämrats. Lärarna använder sig inte av kursplanen i den utsträckning som de borde 

och 60 % av lärarna i svenska hade inte varit på studiedagar eller konferenser om hur 

man arbetar med den nationella kursplanen inför dess implementering år 2000. 

Endast ca 50 % av lärarna i svenska för år 4-9 går igenom mål och kriterier ur 

kursplanen med eleverna, 40 % delar ut de lokala målen och kriterierna för 

kursplanerna. 

     Kursplanen – ett rättesnöre? av Skolverket (2008) innehåller intervjuer med 

lärare från tre olika kommuner: Upplands Väsby, Borås och Sigtuna och behandlar 

tre olika ämnen: svenska, samhällskunskap och kemi. Häftet koncentrerar sig på 

grundskolan inför revideringen av kursplanerna 2011. Enligt denna använder sig 

lärare av kursplanen i olika omfattning. Vissa lärare läser den endast då de började 
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arbeta som lärare, andra läser den flera gånger per termin. Två av orsakerna, enligt 

Skolverket, kan vara brister i tydligheten i de nationella styrdokumenten, att lärarna 

redan har en bild av vad ämnet ska innehålla eller att det brast vid statens 

implementering av Lpo94 och dess kursplaner eftersom det ofta inte fanns någon 

kompetensutveckling kring de nya kursplanerna. Dock anser lärarna att det är 

självklart att de ska följa kursplanen. 2007 utreddes skolans uppdrag och 

målsystemet konkretiserades av SOU i Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. 

Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem. Även SOU kom fram till några av 

orsakerna som Skolverket tar upp. 

     I Utbildningsdepartementets (2009) Uppdrag att utarbeta nya kursplaner och 

kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m. går man igenom 

regeringens beslut att ta fram en ny läroplan för grundskolan med kursplaner för alla 

ämnen och att man lägger uppdraget på Skolverket. Ett av målen är att kursplanerna 

ska göras ännu mer tydliga och i uppdraget står det att målen och kunskapskraven i 

kursplanerna ska kunna förstås av föräldrar. 

     Staffan Stukát (2005) skriver i Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap om hur den vetenskapliga uppsatsen ska vara utformad och 

man får lättfattligt veta hur man ska gå tillväga när det gäller till exempel 

datainsamling och dataanalys. 

 

2.1 Ämnet svenska  

Innan ämnet svenska kom in i skolan dominerade latin. Inte förrän 1807 fick 

modersmålet en plats i undervisningen och 1856 fick ämnet en ordentlig timplan. 

Ämnet dominerades då av specifika språkfärdigheter, framförallt högläsning, samt 

grammatik och utantillärning. Genom att arbeta med språket trodde man att 

kärleken till fosterlandet skulle väckas (Svedner 2010:23). Ämnet ingick i 

undervisningsplanen och var mycket kunskapsinriktat. Skrivning och läsning, till 

exempel om svenska bygders natur och arbetsliv, ingick (Thavenius 2009:37). 

     1962 infördes grundskolan i Sverige (Malmgren 1996:92) och i Lgr62 ersatte 

ämnet svenska modersmålsämnet och läraren kom mer och mer i fokus som experten 

(Thavenius 2009:42f). Koncentrationen låg inte längre på språk och litteratur utan 

ämnet svenska skulle vara ett kommunikationsämne, där eleverna inte endast skulle 

lära sig läsa, skriva och tala utan även att lyssna och att se (Malmgren 1996:94). 
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Under slutet av 1960-talet kom ungdomsböckerna in i skolan och 

skolteaterverksamheten var livlig. 1969 kom en ny läroplan, Lgr69, men kursplanen i 

svenska förändrades minimalt; dock las dramatisk verksamhet in och film- och TV-

kunskap. Litteraturhistoria tonades ned och koncentrationen låg på 

upplevelseläsning och grammatik (Thavenius 2009:49ff). Det fanns nu mer precisa 

mål för undervisningen för att kunna utvärdera och kontrollera skolan. Det gjorde 

dock att ämnet splittrades och delades i moment och delfärdigheter (Malmgren 

1996:96).  

     Under 1970-talet koncentrerade lärarna sig på basfärdigheterna i svenska där 

eleverna bland annat skulle kunna alfabetet och kunna skriva och läsa på en bra nivå. 

Elevernas erfarenheter och språk skulle vara utgångspunkt för undervisningen och 

språket och litteraturen användes för elevernas språkliga, kunskapsmässiga och 

sociala utveckling. Det var inte längre ”ämnet i centrum” utan ”eleven i centrum” 

(Thavenius 2009:56f). Dock var ämnet fortfarande uppsplittrat på olika moment 

samt ett färdighetsämne (Malmgren 1996:97). Temaarbete och projektundervisning 

utvecklades under den här tiden (Thavenius 2009:58). I slutet av 1970-talet 

baserades kursplanen på skönlitteratur och kollektivt arbete istället för på isolerad 

färdighetsträning (Thavenius 2009:61). 

     1980 kom en ny läroplan, Lgr80, med tillhörande kursplaner där basfärdigheterna 

som tala, läsa och skriva definierades. Eleverna skulle se mening och sammanhang i 

sitt arbete och lärarna fick nu själva välja texter som deras elever skulle läsa. 

Svenskämnet var inte längre uppdelat mellan språk och litteratur eller mellan 

färdighetsträning och upplevelseläsning utan började vara ett sammanhållet ämne. 

Läsning och skrivning sågs som språkliga processer (Thavenius 2009:62ff). Under 

1980-talet började lärarna diskutera elevernas utveckling av språk och kunskaper i 

samband med deras självkänsla och identitet (Thavenius 2009:66) och i mitten av 

1980-talet började man återigen tala om litteraturhistoria (Thavenius 2009:68) och 

det diskuterades en litterär kanon för att få eleverna att läsa klassisk litteratur 

(Thavenius 2009:70). Det fanns ett elittänkande där man ville segregera de som var 

duktiga i ämnet och de som inte var det och därmed ökade konkurrensen om betyg. 

Det ledde till tidspress och kortsiktiga läroprocesser med krav på resultat som lätt 

kunde mätas och jämföras (Thavenius 2009:74). 

     Under 1990-talet decentraliserades makten över undervisningen och enskilda 

skolor och kommuner fick ett ökat ansvar (Malmgren 1996:103). Man började 
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återigen tala om ett innehåll i svenskundervisningen som kändes meningsfullt för 

eleverna och koncentrationen låg då på individuellt arbete och processorienterat 

skrivande. Mer skönlitteratur ingick i kursplanen samt arbete med grammatik och 

rättstavning (Thavenius 2009:75). Språket beskrivs som ämnets kärna (Malmgren 

1996:104). Under 1990-talet började datorn användas i skolarbetet och i och med det 

kom källkritiken (Thavenius 2009:78). 

     Målen för utbildningen fick en framträdande plats i läroplan och kursplan i och 

med att mål- och resultatstyrning infördes i det svenska skolsystemet under 1990-

talet. Kursplanen förändrades och gav större utrymme för lärarna att själva välja stoff 

och metod för undervisningen och betygssystemet blev mål- och kunskapsrelaterat 

istället för relativt som innan (Skolverket 2008b:7). Innehållet i ämnena framgick 

mer och inte vilka moment som skulle ingå som i tidigare kursplaner. Styrningen från 

staten blev därmed mindre samtidigt som det fanns fasta nationella mål. Det krävdes 

dock en lokal tolkning av dessa mål vilket lärarna skulle utföra tillsammans med 

andra lärare samt med eleverna. Dessa pedagogiska diskussioner skulle leda till en 

större förståelse för kursplanen samt att demokrati skulle uppnås i klassrummet. En 

bättre lokal anpassning av målen vad gäller förutsättningar, behov, önskemål och 

elevernas intresse skulle öka elevernas engagemang. Det gavs stor plats för 

elevmedverkan i planering av undervisning och i och med det kunskapsrelaterade 

systemet skulle även elever och föräldrar kunna förstå vad som krävdes för de olika 

betygsstegen (Skolverket 2008b:10ff).  

     År 2000 reviderade Skolverket kursplanerna och betygskriterierna från 1994 på 

beslut från regeringen. Dessa trädde i kraft från och med höstterminen år 2000 

(Skolverket 2000:5, Skolverket 2008b:10). Orsaken till revideringen var att det fanns 

stora skillnader mellan hur kursplaner och betygskriterier uppfattades, tolkades och 

användes på olika skolor och man ville därmed förtydliga dem (Skolverket 2000:7). 

Vid revideringen var det viktigt att det fanns tydliga kopplingar mellan kursplan och 

läroplan, hur varje ämne kunde bidra till kunskapsmålen och värdegrunden i 

läroplanen (Skolverket 2000:11). Innan revideringen hade ämnet svenska en 

tydligare karaktär av ett språkämne, nu växte sig litteraturen starkare och man lät 

även film, teater och bild innefattas i ämnet. Även yngre åldrar fick ta del av källkritik 

och större vikt lades vid elevernas egna upplevelser och åsikter och det 

mångkulturella samhället hade tagits in i kursplanen vilket var nytt (Ulfgard 

2000:14).  
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2.2 Kursplanen i svenska från år 2000 

Kursplanen från år 2000 är ett komplement till Lpo94. I kursplanen anges vad 

eleverna ska lära sig men varken stoff eller arbetsmetoder är specificerade. Det står 

att ämnet ska förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära. Kursplanen ska 

ligga till grund då läraren planerar sin undervisning men målen i läroplanen ska ange 

undervisningens inriktning (Skolverket 2008a:5f). Det slås tydligt fast att ämnet har 

ansvar för elevernas förmåga att tala, läsa och skriva, att ämnet har betydelse för den 

personliga identiteten samt för mötet med och delaktigheten i kulturarvet (Skolverket 

2000:49).  

     Kursplanen indelas i Ämnets syfte och roll i utbildningen, Mål att sträva mot, 

Ämnets karaktär och uppbyggnad, Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet 

av det tredje skolåret respektive i slutet av det femte och det nionde skolåret för att 

avslutas med Bedömning i ämnet svenska. I Ämnets syfte och roll i utbildningen 

visas hur målen i läroplanen uppfylls samt varför ämnet ingår i elevernas utbildning, 

i Mål att sträva mot visas inriktning på undervisningen samt vilka 

kunskapskvaliteter som är väsentliga, i Ämnets karaktär och uppbyggnad behandlas 

ämnets kärna och speciella egenskaper och i Mål att uppnå anges de minimikrav som 

eleven ska uppnå för att kunna bli godkänd (Skolverket 2008a:5). Bedömning i 

ämnet svenska, den sista rubriken i kursplanen, anger vilka krav de olika 

betygsstegen i ämnet har. Stycket går in på Kriterier för betyget Väl godkänt och 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt samt har en beskrivning av inriktningen på 

bedömningen, alltså vilka kunskaper som ska bedömas. De högre betygsstegen 

omfattar även de lägres kunskapsmål (Skolverket 2000:15). Bedömningen ska 

motsvara målen i kursplanen för att eleven ska få de olika betygen (Skolverket 

2008a:6).  

 

2.3 Kursplanen i svenska från år 2011 

Lgr11, den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem, ska 

implementeras i den svenska skolan från och med hösten 2011. Denna läroplan 

består av tre olika delar där den första delen behandlar skolans värdegrund och 

uppdrag, den andra de övergripande mål och riktlinjer som finns för utbildningen 

och i den tredje finner man kursplanerna för alla ämnen tillsammans med 
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Kunskapskrav. Kursplanerna är konstruerade utifrån de övergripande mål och 

riktlinjer som anges i läroplanens andra del under rubriken Kunskaper men 

kursplanerna innehåller även ämnesspecifika kunskaper. 

     Kursplanen innehåller tre olika delar: Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav. 

Under rubriken Syfte anges vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska ”ges 

förutsättningar att utveckla” (Skolverket 2010:2f) och i punktform finns uppställt 

vilka långsiktiga mål som finns med undervisningen och det är dessa som ligger till 

grund för kunskapskraven. Under rubriken Centralt innehåll finns det som ämnet 

svenska ska behandla, nämligen Läsa och skriva, Tala, lyssna och samtala, 

Berättande texter och sakprosatexter, Språkbruk, Informationssökning och 

källkritik. Rubrikerna hänger ihop med punkterna i syftestexten; dock får läraren 

själv bestämma hur undervisningen ska läggas upp samt hur mycket 

undervisningstid som ska gå åt (Skolverket 2011a:4). I slutet av kursplanen finns 

stycket Kunskapskrav som innehåller de krav som ligger till grund för bedömningen 

av elevernas kunskaper och de är skapade utifrån ämnets mål och det centrala 

innehållet (Skolverket 2010:3f) och kunskapssynen är densamma som den som 

uttrycks i läroplanen (Skolverket 2011a:22f).  

     Det centrala innehållet är obligatoriska mål och man har där specificerat 

kunskaperna som eleverna ska ha under årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9. Dessa mål 

ska behandlas i undervisningen och innehållet vidgas och fördjupas genom 

årskurserna. Dock avslutas vissa under de tidigare årskurserna. Läraren får även 

komplettera med ytterligare material efter elevernas behov och intresse (Skolverket 

2011a:5). 

     Under kunskapsområdet Läsa och skriva ska eleven lära sig både skriv- och 

lässtrategier, hur man bearbetar en text, om språkets struktur och hur man använder 

hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Under kunskapsområdet Tala, lyssna och 

samtala ska eleven lära sig att formulera sig tydligare, att lyssna mer lyhört och att 

kunna föra ett samtal. Berättande texter och sakprosatexter beskriver vilka texttyper 

som undervisningen ska innehålla, att undervisningen ska ta upp olika genrer samt 

språkhistoria. Det ska ge en grund för att finna svar på livsfrågor och bredda vägen 

för en identitetsutveckling. Språkbruk behandlar språkhistoria, ordförrådet, hur man 

använder sitt språk i olika sammanhang samt tar upp de nordiska språken. Området 

Informationssökning och källkritik är nytt för denna kursplan. Eleven behöver veta 
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hur de ska sovra bland all information som finns men även hur de söker information, 

gör källhänvisningar samt kritiskt granskar informationen.  

     Kunskapskraven ger en helhetsbeskrivning av vilka kunskaper som krävs för de 

olika betygsstegen med vilket menas att elevens kunskaper måste motsvara 

beskrivningen av kunskapskravet i sin helhet för att få betygen A, C eller E 

(Skolverket 2011a:22f).  
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3 Metod och material 

3.1 Forskningsstrategi 

Jag har använt mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder i denna studie 

(Stukát 2005:30ff). Jag har utfört en innehållsanalys av den nya kursplanen i svenska 

från år 2011 samt genomfört en komparativ studie (Stukát 2005:53f) med kursplanen 

från år 2000 och koncentrerat mig på hur och varför de är lika/olika. Texten som jag 

har använt mig av är en brukstext, alltså en text som har ett teoretiskt eller praktiskt 

syfte. Målet med denna analys är hermeneutisk eftersom analysen är till för att förstå 

vad vi läser, i detta fall vad som skiljer sig mellan de två kursplanerna eller vad som 

är lika dem emellan (Hellspong 2010:13). Fyra lärare har intervjuats med öppna 

kvalitativa intervjufrågor om deras syn på den nya kursplanen i svenska jämfört med 

den kursplan som gällde fram till juli 2011 och jag har även lämnat ut enkäter i tre 

olika klasser där totalt 31 elever har svarat. Intervjuerna har sedan analyserats för att 

se likheter och skillnader och enkäterna har analyserats statistiskt.  

     Jag har använt mig av en halvstrukturerad intervju där jag har utgått från ett antal 

huvudfrågor och sedan även ställt följdfrågor (Stukát 2005:39). Vid öppna, 

kvalitativa intervjuer får informanten beskriva sin uppfattning, i detta fall om 

kursplanen i svenska, och intervjuaren får sedan tolka och försöka förstå resultaten 

utan att generalisera (Stukát 2005:33f). 

     Genom enkätundersökningar kan man, enligt Stukát (2005:42ff) generalisera sina 

resultat. Fördelarna med att använda enkäter är att man slipper en omedveten 

styrning som ett intervjutillfälle ofta innehåller och man kan bearbeta resultaten 

statistiskt. Dock är risken för bortfall större vid enkätundersökningar, det är svårare 

att formulera och motivera frågorna för att respondenten ska förstå och man kan inte 

kontrollera om frågorna uppfattas korrekt. Därmed är det viktigt att man förbereder 

en enkät omsorgsfullt. Min enkät innehåller både öppna frågor, där den tillfrågade 

själv formulerar sina svar, och frågor med fastställda svarsalternativ. Därmed är 

enkäten både ett strukturerat och ett ostrukturerat frågeformulär. I de fastställda 

svarsalternativen har eleverna antingen två, ja eller nej-alternativ, eller fyra olika 

svarsalternativ. Jag uteslöt att ha fem olika svarsalternativ för att tvinga den svarande 

att ta ställning. Den fyrgradiga skalan har siffran 4 som mest positiv och siffran 1 som 

mest negativ. Jag har uteslutit vet-ej-alternativ. 
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     Valet att intervjua lärare och ge ut enkäter till elever berodde på att jag ville få 

fram olika tankar från de olika grupperna. Från lärarna ville jag få fram deras känslor 

och tankar om den nya kursplanen medan från eleverna behövde jag endast få veta 

deras syn på ämnet svenska. Jag valde att endast intervjua fyra lärare eftersom jag 

kompletterade undersökningen med att lämna ut elevenkäter och göra en 

innehållsanalys av kursplanen.  

  

3.2 Urval 

Respondenterna kom jag i kontakt med med hjälp av min handledare på min 

partnerskola. Jag skickade mitt missivbrev (se bilaga 1) till henne vilket hon skickade 

vidare till ett antal lärare i svenska. Jag tog sedan kontakt med ett antal av dessa 

själv. Två av respondenterna fanns i det lärarlag som jag hade min vfu i och de andra 

två i andra arbetslag. Intervjuerna tog 15–55 minuter, i genomsnitt 35 minuter, och 

totalt intervjuade jag fyra lärare (se Fig.1), tre kvinnor och en man. Lärarna är 40–45 

år, har arbetat som lärare i 7–17 år och två har ämneskombinationen 

svenska/engelska/tyska, en har svenska/engelska och en har svenska/SO. Jag kallar 

mina informanter för lärare A, B, C och D. 

 

Lärare  Kön Ämneskombination  Examensår 

Lärare A  Kvinna svenska/engelska/tyska  1994 

Lärare B  Man svenska/SO   2004 

Lärare C  Kvinna svenska/engelska  2003 

Lärare D  Kvinna svenska/engelska/tyska  1995 

 

Figur 1 Sammanställning av informanter, intervju. 

 

Samtliga elever som deltog i undersökningen fanns i samma arbetslag på min 

partnerskola i tre olika klasser, två av dem var år 9, en år 8. Orsaken till att jag valde 

att utföra undersökningen i klasserna som jag har undervisat i var av 

bekvämlighetsskäl, att de visste vem jag var. Jag hoppades därmed att jag skulle få 

fler utförliga svar. Totalt deltog 31 elever i åldern 14-16 år. 
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3.3 Datainsamlingsmetoder 

3.3.1 Textanalys 

I textanalysen har jag jämfört kursplanen från år 2000 med kursplanen från år 2011. 

Genom en textanalys kan man undersöka vad texterna säger och på vilket sätt de 

säger det (Hellspong & Ledin 1997:11). Kursplanerna som jag har analyserat är 

brukstexter, alltså texter som används för särskilda ändamål (Hellspong 2010:17). 

Jag har tittat på hur de är skrivna, hur de används och hur jag uppfattar dem. Jag vill 

därmed veta om kursplanen i svenska från år 2011 skiljer sig eller liknar kursplanen 

från år 2000 och om den fyller sitt syfte (Hellspong 2010:13).  

 

3.3.2 Intervjuer 

Intervjun är utformad med 12 frågor (se bilaga 2) om den nya kursplanen i svenska. I 

dessa undersökte jag vad lärarna anser ska ingå i svenskundervisningen, vad de 

tycker är viktigast att undervisa om, hur mycket de använder sig av kursplanen i 

undervisningen samt om den nya kursplanen kräver att de förändrar sin 

undervisning. 

     Min tanke var först att jag skulle informera om min undersökning på en 

ämneskonferens i svenska på den högstadieskola som jag har som partnerskola. Då 

detta tillfälle blev inställt och det skulle dröja innan det skulle bli ett nytt skickade jag 

mitt missivbrev (se bilaga 1) till min handledare på partnerskolan vilken i sin tur 

skickade det vidare, via mail, till ett antal lärare i svenska. Då ingen svarade på 

hennes meddelande tog jag kontakt med ett antal av dem igen och berättade om min 

undersökning. På detta sätt fick jag fyra informanter.  

     Samtliga intervjuer var uppsökande intervjuer där jag åkte ut till skolan där de 

arbetar och för att få en lugn och trygg miljö satt vi i deras arbetslagsrum vid 

intervjun. Jag använde mig av en halvstrukturerad intervju där frågorna var öppna 

och la till följdfrågor där det var möjligt. Ingen av intervjuerna är inspelad via 

diktafon vilket gör att jag inte kan gå tillbaka och lyssna om det är något som jag 

känner mig osäker på. På detta sätt blev intervjun dock mer avslappnad. Jag 

antecknade bara under intervjuns gång vilket tyvärr kan göra att det finns rum för 

feltolkningar.  
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3.3.3 Enkäter 

Enkäten som jag använde hade jag själv utformat och består av nio frågor (se bilaga 

3). Jag valde att ha en kortare enkät med bara några få frågor som jag absolut ville ha 

svar på istället för en längre enkät med många frågor eftersom det med få frågor 

skulle vara troligare att eleverna svarade på alla frågor. Sex av frågorna har olika 

svarsalternativ, på två av frågorna var de tvungna att skriva mer utförligt och en av 

frågorna var de tvungna att värdera de olika svaren. Jag lät en vän kritiskt granska 

enkäten innan jag lämnade ut den.  

     De första frågorna i enkäten var konkreta och lättbesvarade frågor såsom kön och 

ålder för att sedan gå in på mer komplicerade områden, precis som Stukát (2005:47) 

nämner, där jag frågade om de känner till att det finns en kursplan i svenska, varför 

de tycker att det är viktigt att få ta del av kursplanen samt hur viktiga de tycker att de 

olika delarna i kursplanen är.  

     I enkätundersökningen deltog totalt 31 elever från tre olika klasser varav 14 var 

pojkar och 17 flickor. Respondenterna var mellan 14 och 16 år gamla. Två av 

klasserna hade samma lärare i svenska. Eleverna studerar vid en relativt centralt 

belägen högstadieskola där totalt cirka 700 elever går varav många med utländsk 

härkomst. 

     Jag frågade deras lärare om jag kunde lämna ut enkäterna under deras lektion i 

svenska, vilket gick bra. Eftersom flera elever ur varje klass inte hade svenska som 

modersmål deltog de på lektionen Svenska som Andraspråk och därav minimerades 

klassen. Innan jag lämnade ut enkäten informerade jag eleverna om min 

undersökning, att svaren skulle användas i mitt examensarbete men att deras svar 

var anonyma och inte skulle publiceras individuellt. Därmed skulle de inte ange 

namn på dokumentet. De enda personuppgifter som jag var intresserad av var deras 

ålder samt kön. Enkäterna delades ut i början av en lektion och de blev ombedda att 

arbeta helt individuellt. Eleverna tycktes inte ha någon svårighet att förstå varken 

frågorna eller svarsalternativen. De frågade dock vad ordet modersmål innebar, om 

att skapa hemsidor fanns med i kursplanen samt vad jag menade med att ”att prata 

och diskutera med klasskamrater för att få fram kunskap”. Jag förklarade dessa 

frågor och de kunde fortsätta att besvara enkäten. Eleverna fick god tid på sig att ange 

sina svar och jag avsatte från början ca 15 minuter för dem att svara på frågorna, men 

det tog endast 5-10 minuter. Alla svarade dock inte på alla frågor. Jag fanns i 



 19 

klassrummet då de besvarade enkäterna och när alla kände sig klara samlade jag in 

dem. Jag avslutade med att tacka för deras medverkan. 

 

3.4 Databearbetning och analysmetoder 

Intervjuerna renskrevs direkt och materialet bearbetades för att se vad de olika 

respondenterna ansåg. Stukát (2005:86) menar att forskaren letar efter likheter och 

skillnader i det sammanställda materialet för att kunna sätta svaren på frågorna i 

olika kategorier. Efter att ha läst intervjusvaren flera gånger har jag kunnat dela upp 

informationen under tre rubriker. 

     Efter att enkätundersökningen var genomförd och insamlad återstod arbetet med 

att sammanställa enkäterna både i antal svar samt procentandelar. Jag ritade i de 

flesta fall stapeldiagram eftersom jag ansåg att dessa diagram redovisade mina 

resultat tydligast. Jag räknade även ut hur många flickor respektive pojkar som hade 

svarat på enkäten vilket visar en ganska jämn fördelning.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Om en annan forskare skulle göra om intervjuerna med samma intervjufrågor och 

med samma intervjupersoner skulle det troligen ge samma eller åtminstone nästan 

samma utfall vilket gör att reliabiliteten är tillfredsställande (Stukát 2005:125). Detta 

eftersom deras åsikter om kursplanerna antagligen kommer att vara desamma. Det är 

likadant med de 31 elever som deltog i enkätundersökningen. 

     Om studien mätte det den skulle mäta har den validitet. Enligt Stukát (2005:126) 

är validiteten låg om respondentens svar känns oärliga eller om man tror att de gett 

de svar de tror förväntas. De svar som har framkommit i min undersökning anser jag 

vara sanna, men de kan ha gett de svar som de trodde förväntades av dem både i 

intervjuerna och i enkäten. Vissa frågor fick jag förtydliga både för eleverna och för 

lärarna vilket gör att validiteten blir lägre. Svaren som jag har fått från de fyra lärarna 

samt av de 31 eleverna anser jag räcka för att dra slutsatser om deras syn på ämnet 

svenska och kursplanen i svenska. 
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3.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) har i sin skrift, Forskningsetiska principer, satt upp fyra 

huvudkrav för att skydda individen i undersökningen: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Enligt dessa ska forskaren 

informera undersökningsdeltagaren om deras uppgift, att deltagandet är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Forskaren måste ha 

uppgiftslämnarens samtycke till undersökningen och uppgifterna som samlas in 

måste behandlas konfidentiellt och får endast användas i forskningsändamål. Rådet 

rekommenderar även att uppgiftslämnaren får ta del av undersökningsrapporten 

innan den publiceras.  

     Innan jag utförde min undersökning skickade jag ut missivbrev, via mail, till de 

berörda informanterna där de fick veta syftet med intervjun, att det var frivilligt att 

delta samt att deltagandet kunde avslutas när de själva ville. Varken namn på skolan 

eller på de lärare som ställde upp i undersökningen publiceras. Intervjuerna 

nedtecknades men ingen kan spåra vilka de intervjuade personerna är och allt som 

sades under intervjuerna behandlas konfidentiellt. Även enkätundersökningen 

behandlades konfidentiellt; ingen, inte heller jag, vet vem som har svarat på 

respektive enkät och även de elever som deltog i enkätundersökningen fick 

information om vad deras deltagande innebar. 
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4 Resultat 

4.1 Innehållsanalys av kursplanerna i svenska från 

år 2000 och år 2011 

Den största förändringen mellan år 2000 och år 2011 är att skolans värdegrund, som 

ska genomsyra hela skolans verksamhet, inte ligger under varje ämnes kursplan utan 

nu har en egen rubrik i Lgr11. Språket skiljer sig mellan kursplanen från år 2000 och 

år 2011 då den från 2011 är mer kortfattad och inte använder sig av långa och 

invecklade meningar utan det mesta står skrivet i punktform. Även att det finns en 

matris till kunskapskraven gör att den blir mer överskådlig. Ett par saker har man 

tagit bort och istället satt in i läroplanen, såsom genus och ”förståelse för människor 

med olika kulturell bakgrund” (Skolverket 2008a:97) vilket leder till att det är hela 

skolans ansvar istället. I kursplanen från 2000 tar man upp genusperspektivet medan 

man i Lgr11 väljer att ta upp genus endast under Övergripande mål och riktlinjer 

som gäller för alla ämnen, att läraren ska ”verka för att flickor och pojkar får ett lika 

stort (…) utrymme i undervisningen” (Skolverket 2011b:15). Hela meningen ”stärka 

elevernas identitet och förståelse för människor med olika kulturell bakgrund” har 

ersatts med ”förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 

förståelse för omvärlden” (Skolverket 2011b:222). 

     I den nya kursplanen i svenska har man tagit bort Ämnets roll i utbildningen, Mål 

att sträva mot, Ämnets karaktär och uppbyggnad samt betygskriterier och satt in 

dessa under rubrikerna Syfte, Centralt innehåll i årskurs 1-3, i årskurs 4-6, i årskurs 

7-9 och Kunskapskrav. Därmed kan man se att inledningen på kursplanen har blivit 

kortare och det har specificerats mer under Centralt innehåll vad var och en av 

årskurserna ska kunna. 

     Trots att materialet känns mindre och mer komprimerat i kursplanen från 2011 så 

är denna kursplan en halv sida längre. Bedömning i ämnet svenska är en sida år 

2000 och riktar sig till alla årskurser; i kursplanen från 2011 har man bytt namn på 

denna del till Kunskapskrav och även specificerat vad eleverna ska ha för kunskaper i 

slutet av årskurs 3 och sedan fortsatt med kunskapskraven för betygen E, C och A i 

slutet av årskurserna 6 och 9. Häftet avslutas med en matris med samma innehåll för 

att förenkla informationen. Från att ha varit en enda sida 2000 har den därmed 

utökats till 11 sidor genom att det nu även finns en matris. 
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     I kursplanen från 2011 har man sammanfattat vad eleverna ska lära sig genom 

undervisningen i svenska: 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,  

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och  

• söka information från olika källor och värdera dessa. 

Detta har man inte gjort i kursplanen från 2000. 

     Ordet identitet står fyra gånger i kursplanen från år 2000, under rubrikerna 

Ämnets syfte och roll i utbildningen och under Ämnets karaktär och uppbyggnad i 

sammanhangen att ”…språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga 

identiteten.” (Skolverket 2008a:97), den kulturella identiteten i ett land, att 

svenskämnet ska stärka elevernas identitet och att skönlitteratur, film och teater 

hjälper människan att forma identiteten genom att den hjälper till att förstå sig själv. 

I kursplanen från 2011 nämns ordet identitet fortfarande fyra gånger men under 

inledningsstycket och under rubrikerna Syfte, Berättande texter och sakprosatexter 

och Språkbruk. Under dessa rubriker finns de i sammanhangen att människan 

utvecklar sin identitet genom språket, att eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 

språk och sin identitet genom mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat 

estetiskt berättande, att man i undervisningen ska läsa skönlitteratur som belyser 

människors olika identitetsfrågor. Alltså har man fortfarande med att språk och 

litteratur har betydelse för elevernas identitet.  

     En del begrepp har försvunnit i den nya läroplanen såsom ”det vidgade 

textbegreppet” (Skolverket 2008a:99) vilket ansågs vara för otydligt och istället 

ersatts med ”olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande” 

(Skolverket 2011b:222) under rubriken Syfte. Man har även tagit bort den kulturella 

identiteten; i kursplanen från 2000 står det att ”I språket finns ett lands historia och 

kulturella identitet.” (Skolverket 2008a:97), att elever har olika kulturella bakgrunder 

och att ”Svenskämnet syftar till att stärka elevernas identitet och förståelse för 

människor med olika kulturell bakgrund.” (Skolverket 2008a:97). Ordet kultur 

nämns med endast en mening i nya kursplanen: ”Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts.”. En enda gång nämns vår nation i 
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kursplanen från 2011 och det är då eleverna ska få kunskaper om ”De nationella 

minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.” (Skolverket 2011b:227). 

     Datorn nämns på två ställen i den nuvarande kursplanen, under Mål att sträva 

mot där det står att eleven ska kunna ”använda datorn som hjälpmedel” (Skolverket 

2008a:98) samt under Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde 

skolåret där eleven ska kunna ”tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för 

hand och med dator” (Skolverket 2008a:102). I kursplanen som gäller från och med i 

höst står det med under Centralt innehåll att eleverna ska ”skriva på dator” 

(Skolverket 2011b:223) redan under årskurs 1-3 och under årskurs 4-6 har man gått 

ett steg längre och eleven ska ”disponera och redigera texter för hand och med hjälp 

av dator” (Skolverket 2011b:224) och under årskurs 7-9 ”Redigering och disposition 

av texter med hjälp av dator” (Skolverket 2011b:226). Detta visar att datorn 

fortfarande endast ska vara ett hjälpmedel i arbetet.  

     Ordet litteratur lyfts fram i kursplanen från år 2000. Det står att ”litteraturen har 

stor betydelse för den personliga identiteten” (Skolverket 2008a:97), ”eleven 

utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur” (Skolverket 2008a:97), 

”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” (Skolverket 2008a:98), ”Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors 

och mäns livsvillkor under olika tider och i olika länder.” (Skolverket 2008a:100), 

”…litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna” (Skolverket 2008a:100) 

och det står även att ”Språket och litteraturen är således ämnets centrala innehåll” 

(Skolverket 2008a:99). I den nya kursplanen träffar man på ordet skönlitteratur på 

endast sex olika ställen. Under syfte står det ”I undervisningen ska eleverna möta 

samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.” 

(Skolverket 2011b:222) och att ”Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att (…) läsa och 

analysera skönlitteratur och andra texter…” (Skolverket 2011b:222). Under år 1-3 

skriver man inte ”litteratur” utan ”Berättande texter och poetiska texter” exempelvis 

”rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter” 

(Skolverket 2011b:223). Under år 4-6 lägger man till ordet ”skönlitteratur” 

(Skolverket 2011b:225) och under år 7-9 har man tagit bort ”Berättande texter och 

poetiska texter” och skriver endast ”skönlitteratur” (Skolverket 2011b:226).  
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     På ett ställe i kursplanen från år 2000, under Mål att sträva mot, nämner man de 

nordiska språken och minoritetsspråken i Sverige med meningen ”får erfarenheter av 

språken i de nordiska grannländerna samt en orientering om det samiska språket och 

övriga minoritetsspråk i Sverige” (Skolverket 2008a:98). I kursplanen från 2011 

skriver man i syfte ”Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och 

bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella 

minoritetsspråken” (Skolverket 2011b:222). Sedan nämns minoritetsspråken och de 

nordiska språken under Centralt innehåll för år4-6 och år 7-9.  

 

4.1.1 Sammanfattning 

En del har förändrats mellan kursplanerna från år 2000 och år 2011. Språket skiljer 

sig åt när det gäller meningslängd och rubrikerna är annorlunda och inledningen 

kortare. Värdegrunden, genus och mångkultur har blivit flyttade till läroplanens 

huvudinnehåll och bedömningsunderlaget, Kunskapskrav, är mer specificerat och 

detaljerat än innan, från att ha varit en sida till att bli 11. I 2011 års kursplan har man 

även punktat upp huvuddelarna av vad eleverna ska kunna. Identitet och datorn som 

verktyg är fortfarande ord som finns med i kursplanen och som känns viktiga. 

Litteratur lyfts fram mer i kursplanen från 2000 och de nordiska språken och 

minoritetsspråken finns fortfarande med i kursplanen från år 2011.  

 

4.2 Intervjuer med lärare 

Jag intervjuade fyra verksamma lärare på högstadiet om skillnaden mellan den nya 

och den gamla kursplanen i svenska för grundskolan. Under intervjun fick de ha en 

kopia av den nya kursplanen framför sig. 

 

4.2.1 Vad lärarna anser ska ingå i svenskundervisningen 

Både Lärare A och Lärare B anser att tala-läsa-skriva är viktigast i 

svenskundervisningen. Lärare A lägger även till Lyssna som en punkt samt att basen 

är det svenska språket med dess uppbyggnad och historia. Dessa fyra mål är 

grundmålen anser hon. Eleverna ska lära sig tala om en text eller något som de har 

upplevt och det ska vara på deras språk. Hon anser att eleverna måste ha läsförståelse 

och kunna läsa allt möjligt från ”Strindberg till serietidningar” samt kunna analysera 

det de läser. På grund av att eleverna läser olika sorters texter får de en insikt i hur 
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olika texter ser ut och är uppbyggda, vilket är en bra hjälp då de ska skriva egna 

texter. Hon tycker dock inte att hon lägger tyngden på något speciellt ställe i 

undervisningen utan tycker att alla delar är lika viktiga. Eleverna ska läsa minst en 

bok per termin och träna upp det svenska språket eftersom det är det de använder 

även i andra ämnen. 

     Lärare B rangordnar tala-läsa-skriva och anser att av dessa är läsa viktigast, följt 

av att skriva och sist att tala, eftersom man använder sig av talet även i andra ämnen. 

Han anser att det är viktigt att eleven har en förståelse för det den läser. Både att 

skriva för hand och att skriva på dator ingår i att skriva anser han. De måste få en 

förståelse för ord och meningar. Något som han anser är viktigt, men som inte finns 

med i kursplanen, är en litterär kanon, att ha ett antal bestämda böcker som ska ingå 

i svenskundervisningen. Han anser också att det är viktigt att kunna bearbeta sin 

egen text och därmed öva upp sitt språk. 

     Att skriva anser även Lärare C är viktigt och att det då måste vara olika vinklingar 

såsom bloggar, noveller, reportage etc. Hon håller med Lärare B att det är viktigt att 

inte förlita sig på rättstavningsprogrammet på datorn utan lära sig att skriva också. 

De ska veta skillnaden mellan skriftspråk och talspråk. Hon anser att det är viktigt att 

litteraturhistoria ingår i undervisningen för att få in en förståelse för det dåtida 

samhället. Hon använder sig av drama vilket hjälper eleverna i den muntliga 

framställningen eftersom de vågar göra bort sig inför andra samt för att öka 

samarbetet i klassen. Den viktigaste kunskapen anser hon är att förmedla att kunna 

stå inför en grupp och informera, att kunna vara tydlig i text samt att ha läsförståelse. 

Hon anser att grammatik inte är så viktigt. 

     De tre områden som Lärare D tycker är viktigast är litteratur, språk och 

läsförståelse, men även drama, film och bilder. Hon anser dock inte, som Lärare B, 

att det ska finnas en litterär kanon som alla högstadielärare använder i sin 

undervisning eftersom även ny litteratur kan vara bra och att den då ligger närmare 

eleven. Att kunna läsa och få en läsförståelse och kunna reflektera över det man läser 

anser hon är viktigt samt använder sig även av filmanalyser i undervisningen. Att tala 

är också viktigt, att kunna argumentera för något, och anser att det viktigaste 

eleverna kan få med sig från hennes lektioner i ämnet svenska är självförtroende, att 

de tror på sig själva och att de själva kan söka kunskap. 

     Lärare A och D som har varit lärare i 17 år respektive 16,5 år anser att svenskämnet 

har förändrats. Enligt Lärare A läggs tyngdpunkten mindre och mindre på 
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språkhistoria och istället har filmanalys tillkommit. Lärare D tycker att datorn 

används mer i undervisningen samt att eleverna läser mer litteratur. Lärare B och C 

som har varit lärare kortare tid, 7 år respektive 8 år, anser inte att svenskämnet har 

förändrats under den tid de har arbetat som lärare. 

 

4.2.2 Hur lärarna använder sig av kursplanen i sin planering 

och undervisning 

Lärare A tittar på strävansmålen och påpekar att man måste tänka syfte och mål med 

allt man gör i undervisningen. Lärare B går alltid igenom kursplanens olika mål 

innan skolan startar. Han planerar sedan grovt upp undervisningen för hela 

terminen, en för hösten och en för våren och detaljplanerar innan momentet ska 

starta. Han kan då visa eleverna vad som krävs för hela terminen och de får en bra 

överblick, vilket gör det lättare att sätta och motivera betyg. Lärare C arbetar nästan 

alltid med varje moment i åtta veckor och går sedan över på något annat. Genom att 

använda sig av kursplanen ser hon om eleverna når målen. Lärare D utgår ifrån 

kursplanen då hon planerar sin undervisning. Eftersom hon har arbetat som lärare 

länge har hon målen i huvudet; hon vet vad som krävs för att uppnå de mål som finns 

med och vet var fokus ligger och vad som står i kursplanen. Hon är en improvisatör 

där hon vill att eleverna ska känna att undervisningen är rolig. Hon detaljplanerar 

ingenting utan har grovplaneringen i huvudet. 

 

4.2.3 För- och nackdelar med kursplanerna från år 2000 och år 

2011 

Lärare A anser att den nuvarande kursplanen i svenska är bra eftersom den är 

målrelaterad och tydlig samt att det står mycket om kultur, men lägger till att den 

gamla och den nya kursplanen är ganska lika, att båda är tydliga. Strävansmålen och 

uppnåendemålen har blivit det centrala innehållet. Lärare B anser att den nya 

kursplanen är tydligare, vilket han anser gör att det blir mer rättvist över hela landet; 

alla får då samma utbildning i alla ämnen var man än bor i Sverige. Även lärarna vet 

vad som krävs. Han skulle ha velat att det var specificerat för varje årskurs vad 

eleverna ska kunna istället för i treårsperioder eftersom klassen kanske byter lärare 

efter ett år och eleverna då får arbeta med samma sak igen. Det han saknar är att 

läraren behöver arbeta mer på det sociala med eleverna. Kunskapen värderas högt 
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men lärare och elever behöver skapa respekt sinsemellan; det måste finnas tid att lära 

känna varandra. Han är besviken över att det inte finns specificerat vilken litteratur 

som ska läsas vilket gör det ganska fritt. Han tror att den nya kursplanen bli mer som 

ett avbockningsschema eftersom den är uppunktad. 

     Lärare C menar också att den nya kursplanen är tydligare, speciellt för föräldrar att 

läsa vad deras barn ska kunna. Hon tror dock att det kommer att bli svårare att bli 

godkänd, eftersom det nationella provet som styrde en stor del av betyget förut inte 

täcker alla punkter i det centrala innehållet. Lärare D anser att den nya och den 

gamla kursplanen skiljer sig åt endast med uttryck och formuleringar men tycker att 

de är mycket lika i stora drag. Hon anser att det är viktigt att fräscha upp 

kursplanerna så att de känns nya och att de stämmer överens med vad lärarna lär ut. 

Betygssystemet som hör till kursplanen från år 2000 anser hon kan vara ganska 

missvisande eftersom den inte ger eleven utrymme att utvecklas då vissa elever 

behöver mer tid och hon har därmed förhoppningar på det nya som gäller från och 

med juli 2011. Något som är bra med den nya kursplanen anser hon är att det står att 

man ska använda datorn som ett digitalt verktyg och att inte hela undervisningen ska 

baseras på den. 

     Lärare A anser att källkritik och informationssökning är nya rubriker samt 

blogginlägg, webbtexter och digitala verktyg. Lärare B håller med om att webbtexter 

och bloggar är nytt och att eleverna ska känna till att det finns skillnader mellan olika 

texter samt mellan tal- och skriftspråk. Lärare D anser att den nya kursplanen i 

svenska fortfarande ger läraren friheter trots att den är mer detaljerad. Hon håller 

med Lärare A att det trycks mer på källkritik och informationssökning än vad det gör 

i den äldre samt på minoritetsspråken och de nordiska språken. Annars anser hon att 

det inte är så stor skillnad mellan den nya och den gamla. Det viktigaste finns 

fortfarande med: läsförståelse, retorik och att kunna läsa och värdera texter. 

     Lärare A och Lärare D anser att det inte finns något som känns mindre viktigt eller 

oviktigt i den nya kursplanen. Lärare B säger att han inte vet om något känns mindre 

viktigt eller oviktigt. Det tror han att han kommer att veta då höstterminen startar då 

han har hunnit läsa igenom den lite bättre. Lärare C anser att inslaget av de nordiska 

språken samt minoritetsspråken känns mindre viktiga eftersom hon är skeptisk till 

att eleverna kommer att behöva detta i framtiden och tycker att eleverna kan bli 

godkända i ämnet svenska ändå. Hon tycker att det fattas litteraturhistoria i den nya 

kursplanen, men tillägger att det går att väva in i skönlitteratur. Hon är dock skeptisk 
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till att det inte står uttryckligen eftersom det då är upp till varje lärare att välja om det 

ska finnas med i undervisningen eller inte. Lärare D anser att hon inte saknar något i 

den nya kursplanen och säger att hon tycker att den är ganska heltäckande. Lärare A 

tror att det kommer att bli mer digitalt arbete i och med den nya kursplanen, att 

lärarna använder sig av digitala verktyg mer och mer i undervisningen. Hon kommer 

nog att visa texter direkt från internet istället för att kopiera ur böcker tror hon. 

Lärare B anser att den nya kursplanen är mer detaljerad, vilket han tycker leder till 

att undervisningen blir mer styrd och han tror att det blir mer arbete utåt, mot 

företag etc. Lärare C tror inte att det kommer att bli någon större skillnad på hennes 

undervisning med den nya kursplanen, eventuellt att man nu ska ha med de nordiska 

språken samt minoritetsspråken i undervisningen. Hon kommer nog att prata mer 

om källkritik med eleverna än vad hon har gjort förut. Lärare D tror inte att hon 

heller kommer att förändra sin undervisning; hon anser att det är få förändringar 

mellan dem vilket gör att hon endast kan ”damma av” de gamla planeringarna och 

fräscha upp dem med t ex mer digitala verktyg. 

     Lärare D är en av nyckelpersonerna i arbetet med den nya läroplanen på sin skola 

samt nyckelperson för arbetet med den nya kursplanen i engelska. Lärarna har fått 

tre hela studiedagar för att sätta sig in i den nya läroplanen och kursplanen, en för 

hela staden, en lokalt för samma upptagningsområde samt att det var en 

kompetensutvecklingsdag i mitten på maj. Tre halvdagar av dessa har varit med 

tvärgruppskonferenser och två halvdagar ämneskonferenser. Hon anser att arbetet 

har varit dåligt skött uppifrån, vilket hon har varit öppen med, men anser att det varit 

givande att arbeta med detta. Hon tror att det kommer att bli svårt att gå vidare och 

arbeta med det i höst eftersom hon är osäker på om fortbildningen varit tillräcklig. 

 

4.2.4 Sammanfattning 

Lärarna i min undersökning hade läst igenom den nya kursplanen men tyvärr inte 

gått igenom den i detalj och kände sig fortfarande osäkra på innehållet. Samtliga 

planerar att spendera tid, innan terminen startar i höst, med att titta igenom den 

ordentligt. De anser att det ska ingå tala, läsa och skriva i undervisningen och i att 

läsa ska det ingå läsförståelse. Lyssna och filmanalys läggs till av ett par lärare som 

viktiga moment. Det diskuteras om att det ska finnas en litterär kanon vilket inte tas 

upp i kursplanen. Lärarna anser att eleverna måste få skriva på dator i skolan för att 

lära sig ord och meningar men inte bara förlita sig på rättstavningsprogrammet. Det 
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framkom även att grammatik inte är så viktigt för lärarna. Hälften av lärarna anser 

att ämnet har förändrats under tid i att även innehålla filmanalyser, digitala medier 

och mer litteratur och mindre språkhistoria. Alla lärarna i min undersökning tittar på 

kursplanen inför planering av undervisning, dock olika mycket beroende på hur länge 

de har arbetat. De anser att kursplanerna är ganska lika; de skiljer sig inte så mycket 

åt, endast uttryck och formuleringar.  

     I min undersökning framkom att fördelar som är lika mellan kursplanerna är att 

båda är målrelaterade, tydliga, att de ger friheter för lärarna, att det står om 

läsförståelse och retorik. Kursplanen från 2000 är bra eftersom den innehåller 

mycket skrivelse om kultur; dock är det viktigt att fräscha upp kursplanerna så att de 

stämmer bättre in i tiden. Nackdelar med kursplanerna är att kursplanen från år 

2000:s betygssystem är missvisande, för år 2011 ska kunskaperna vara specificerade 

för varje årskurs, att det inte står något om litteraturhistoria, att det centrala 

innehållet är uppunktat vilket kan leda till att det blir ett avbockningsschema samt att 

det är så många mål att det kan bli svårt att bli godkänd i ämnet. 

     Det nya i kursplanen från år 2011 är att det finns mer källkritik och 

informationssökning, blogginlägg, webbtexter och digitala verktyg samt att det trycks 

mer på minoritetsspråk och nordiska språk. En lärare anser att nordiska språk och 

minoritetsspråk känns mindre viktiga och att det saknas litteraturhistoria i 

kursplanen.  

 

4.3 Elevenkäter 

Som figur 2 visar tycker 45 % av eleverna i min undersökning att ämnet svenska är 

viktigt och ungefär hälften tycker att ämnet svenska är roligt (se Figur 3) och mycket 

viktigt (se Figur 2) och så 

många som 39 % tycker att 

det är mycket roligt (se 

Figur3). 13 % tycker att 

ämnet svenska är tråkigt, 

men ingen tycker att det är 

mycket tråkigt (se Figur 

3). 

Figur 2 Hur viktigt eleverna anser att ämnet svenska är.  
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Figur 3 Vad eleverna anser om ämnet svenska. 

 

6,5 % av eleverna känner inte till att det finns en kursplan i svenska och nästan 20 % 

svarade att läraren inte brukar gå igenom kursplanen med dem. På frågan ”varför de 

anser att det är viktigt att få ta del av kursplanen i svenska” svarade de (i urval): ”för 

att man ska få bra betyg i svenska”, ”annars vet man inte vad man ska sträva efter”, 

”det är viktigt så vi förstår varför vi gör sakerna vi gör”, ”då vet jag vad jag ska sträva 

mot, och vad jag ska göra för att nå dit jag vill nå”, ”om man vill sträva mot högre 

betyg är det bra att veta vad läraren förväntar sig av en”, ”då vet man vad man ska 

lära sig och vilka mål man ska uppnå”.  

     För att ta reda på vad eleverna anser är viktigt att lära sig inom ämnet svenska gav 

jag dem några alternativ att ta ställning till med hjälp av en fyragradig skala (se 

Bilaga 3). 
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Figur 4 Hur viktiga eleverna anser att de olika delarna i kursplanen är. 

 

Figur 4 visar hur viktiga eleverna anser att de olika delarna i kursplanen är. Enligt 

den anser 90 % av eleverna att grammatik är en viktig del av ämnet svenska. På andra 
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plats kommer att se film eller att skriva texter, 72 % respektive 71 %, sedan kommer 

att läsa böcker (66 %), skapa film på datorn (64 %), gå på teater (60 %) och sist 

kommer att skapa hemsidor, vilket endast ca 50 % anser ska ingå i ämnet svenska. 

Flickor och pojkar är ganska överens på alla frågor. 

     Ca 20 % av eleverna anser att ämnet svenska innehåller något som de inte kommer 

att behöva i framtiden och de svarar då ”litteraturhistoria”, ”veta vem Homeros är”, 

”litteraturhistoria för jag bryr mig ej”, ”veta vem som tog tors hammare”. En elev har 

svarat på varför han skulle behöva ämnet svenska: ”om jag lyckas bli ingenjör för 

Volvo så kan det vara bra att kunna svenska”. 
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5 Diskussion 

Enligt Skolverkets (2008b:27f) undersökning anser lärarna att kursplanen från år 

2000 är otydlig och till och med bristfällig, att den är diffus, vag och abstrakt när det 

gäller enstaka formuleringar och begrepp. Även i Skolverkets (2005:14) 

enkätundersökning från 2004 ansåg ungefär hälften av lärarna i grundskolans senare 

år att målen i kursplanen är för otydliga och bör ha ett mer preciserat innehåll. Detta 

går emot vad de lärare som jag har intervjuat anser. De tycker att båda kursplanerna, 

både från 2000 och 2011, är tydliga. Ytterligare något som kom fram i 

undersökningen var att lärarna ansåg att kursplanen borde vara mer ”konkret”, att 

inte ha flera mål i samma formuleringar och begränsa antalet uttryck som är 

tolkningsbara. Detta anser jag att Skolverket har tagit till sig och att de nu har skrivit 

korta, lättfattliga och konkreta meningar i den nya kursplanen. Det centrala 

innehållet i kursplanen i svenska i Lgr11 har tydliggjort ämnets innehåll bland annat 

genom att språket skiljer sig mellan kursplanen från år 2000 och den från 2011 

genom att den från 2011 är mer kortfattad och inte använder långa och invecklade 

meningar utan det mesta står i punktform. Även de krav som ställs för olika 

betygsnivåer har tydliggjorts genom en matris till kunskapskraven som gör att det 

blir mer lättöverskådligt. 

     Kursplanerevideringen innebär ingen genomgripande förändring i jämförelse med 

den tidigare kursplanen enligt Skolverket (2011a:6). Genom att revidera texterna har 

man velat förtydliga dem. Skolverket anser att språk och litteratur fortfarande 

betonas i lika hög grad nu som förut liksom språket och elevernas 

identitetsutveckling. De lärare som jag intervjuade använder sig av kursplanen i stor 

utsträckning; dock läser de den olika mycket. Detta verkar ha ett samband med 

antalet yrkesverksamma år. Lärare D anser att hon har målen ”i huvudet” och kan ta 

fram dessa när det behövs. I Skolverkets undersökning anser lärarna att det är 

självklart att de ska följa kursplanen men att det är de nyutexaminerade lärarna som 

söker mest stöd i kursplanen. Trots att lärare anser att det är viktigt att följa 

kursplanen så uttrycker vissa, enligt Skolverket (2008c:25), att man inte följt allt i 

den på grund av tidsbrist, t ex grannländernas språk och minoritetsspråken. Ulfgard 

(2000:13) är dock skeptisk till att minoritetsspråken ens finns med i kursplanen 

eftersom hon anser att alla lärare inte kan undervisa i dessa språk som t ex samiska 

eller jiddisch. Hon anser att det är positivt att man tar upp minoritetsspråken i 
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skolans undervisning men att lärare inte ska undervisa i sådant som de inte har 

kompetens för. Lärare C anser att inslaget av nordiska språk och minoritetsspråk 

känns mindre viktiga eftersom hon inte tror att eleverna kommer att behöva dessa i 

framtiden. 

     I Skolverkets (2008c:13) undersökning anger lärarna vanligtvis tala, lyssna, läsa, 

skriva som det viktigaste innehållet i deras undervisning, vilket även alla de lärare 

som var med i min undersökning angav som de viktigaste kriterierna, men det är 

endast Lärare A som lägger till lyssna. Enligt Skolverket kan lärarna inte säga vad det 

är som eleverna ska läsa, skriva och tala om. Lärarna sätter muntlighet, reflektion och 

kritiskt tänkande i centrum för undervisningen istället för grammatik, rättstavning 

och handstilsövningar, enligt Myndigheten för Skolutveckling (2007:17), vilket även 

lärarna i min undersökning gör. Myndigheten anser att ämnet är så omfattande att 

lärarna måste prioritera bland kursplanens mål, men de tycker att om man betonar 

vissa delar av målen i undervisningen så blir andra mål lidande. I utvärderingen 

NU03 framgår det att lärarna anser att det allra viktigaste i undervisningen i svenska 

är att läsa skönlitteratur och att skriva egna berättelser. Att läsa litteratur anser alla 

lärare i min undersökning vara viktigt samt att kunna skriva. Enligt NU03 anser 

elever att kunskaper i svenska är mycket viktigt vilket fortfarande stämmer med de 

elever som ställde upp i min undersökning där huvuddelen anser att ämnet svenska 

är viktigt och roligt (Myndigheten för Skolutveckling 2007:19). 

     I mina intervjuer framkom det att lärarna anser att grammatik inte är det 

viktigaste. Dock anser 90 % av eleverna att grammatik är en stor del av ämnet 

svenska. I undersökningen NU03 ansåg endast 15 % av lärarna att eleverna måste 

kunna skriva utan grammatiska fel och i stort sett utan stavfel (Myndigheten för 

Skolutveckling 2007:44). Det står i kursplanen från år 2000 att: 

 
I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför kan inte ämnet 
svenska delas upp i moment som bygger på varandra i en given turordning. 

(Skolverket 2008a:97) 
 
Enligt denna ska grammatiken inte behandlas som en del utan i helhetsbilden av 

ämnet då eleven talar, skriver, läser etc. Man ska alltså väva samman kursplanens 

olika delar som tala, lyssna, se, läsa och skriva. Lärare i Skolverkets (2008b:29) 

undersökning tar upp att det finns en bristande likvärdighet mellan norr till söder i 

Sverige eftersom tolkningsutrymmet ger lärare möjlighet att hoppa över vissa delar, 

som t ex vissa centrala litterära verk, antiken och grammatik. Vissa lärare anser att 
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det borde finnas en litterär kanon, vilket även Lärare B håller med om. Skolverket ger 

dock ingen orsak till varför man väljer att bortse från detta.  

    Film anses erbjuda en rad möjligheter till ”empatiutvecklande samtal och kritisk 

reflektion” enligt Myndigheten för Skolutveckling (2007:23) men den kan även visa 

olika litterära epoker i samband med att man diskuterar olika litterära verk. Detta 

anser även Lärare D är viktigt då hon använder sig mycket av filmanalys i sin 

undervisning. Enligt Myndigheten för Skolutveckling (2007:26) kan även 

litteraturhistoria utveckla elevers förmåga att leva sig in i andra människors synsätt 

och situationer. Eleverna i min undersökning anser att litteraturhistoria var något de 

inte behövde, dock anser Lärare C att litteraturhistoria fattas i den nya kursplanen. 

     I uppdraget att utarbeta nya kursplaner som kom från Utbildningsdepartementet 

(2009:2) står det att målen och kunskapskraven i kursplanerna ska kunna förstås av 

föräldrar. Lärare C anser att i och med att den nya kursplanen är tydligare blir det 

tydligare för föräldrarna vad deras barn ska ha för kunskaper vilket hon anser är bra. 

Denna öppenhet innebär, enligt Skolverket (2008b:16), en ökad kontroll från 

föräldrarna eftersom de får en större insyn i skolans värld. Lärarna kan därmed 

behöva förklara och försvara skolans verksamhet inför föräldrarna.  

     Myndigheten för Skolutveckling (2007:42) skriver att ”En förutsättning för att 

styra undervisningen mot målen är att dessa är tydliga”. I intervjuerna med lärarna, 

som ställde upp i min undersökning, framkom det att de anser att den nya 

kursplanen är tydlig. Enligt 30 % av lärarna i en enkätundersökning som Skolverket 

(2005:66) utförde 2004, Hur används kursplanerna i skolan?, blev kursplanen 

tydligare efter revideringen år 2000 men måluppfyllelsen i grundskolan har ändå 

över tid försämrats. Endast ca 50 % av lärarna i svenska för år 4-9 går igenom 

kursplanens mål och kriterier med eleverna och ca 40 % delar ut lokala mål och 

kriterier vid terminsstart (Skolverket 2005:46). 20 % av eleverna i min undersökning 

sa att läraren inte alls går igenom kursplanen.  

     Innan Lgr11 kom ansåg lärare att det fanns oklarheter i språket i kursplanen och 

att de vill tydliggöra och konkretisera begrepp, innehåll och betygskriterier. 

Skolverket (2008c:24) anser att man genom att tydliggöra dessa uttryck även 

begränsar friutrymmet. Lärarna anser dock att det inte får finnas några tveksamheter 

om vad eleverna ska kunna eftersom den nationella likvärdigheten ska skyddas samt 

att det ska vara en bra vägledning för nyanställda lärare. Även Ulfgard (2000:11) 

anser att det går att kritisera en kursplan som är för öppen eftersom det inte blir en 
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likvärdig undervisning i svenska för elever i grundskolan.  De lärare som vill ha kvar 

friutrymmet är rädda för att detaljstyrningen kan leda till att kursplanen används 

som avprickningslistor på elevernas kunskaper och att lärare då inte ser till elevernas 

olika sidor (Skolverket 2008c:24). Detta framkom även att Lärare B anser vara en 

fara. Dock står det i uppdraget från Utbildningsdepartementet (2009:2) att målen 

och kunskapskraven ska vara så tydliga att de bidrar till en likvärdig bedömning i 

skolorna. De ska dock inte detaljstyra lärarna. Det tog även Lärare B upp, att det 

måste vara mer likvärdigt nationellt. Vissa lärare anser att skolan skulle bli mer 

rättvis om det preciserades vad eleverna ska läsa och skriva för varje årskurs 

(Skolverket 2008c:25). Detta eftersöker även Lärare B i min undersökning. 

     Båda kursplaner präglas av synen att eleven ska ta eget ansvar för sitt lärande och 

aktivt söka och bilda kunskap (Skolverket 2000:50). Myndigheten för Skolutveckling 

(2007:25) skriver att: 

 
Då eleverna förstår kursplanernas mål kan de skapa lämpliga lärstrategier och på så vis 
få inflytande och ökat ansvarstagande över sin undervisning. 

(Myndigheten för Skolutveckling 2007:25) 
 
Precis som Skolverket (2008b:14) skriver ska skolan förbereda eleverna för att ”leva 

och verka i samhället”. Detta anser även Lärare C, att eleverna får ett självförtroende 

att kunna söka kunskap själva efter att de gått ut årskurs 9. Enligt Ejeman och Molloy 

(2006:10) har talet och dialogen i skolan en större betydelse för elevernas 

personlighetsutveckling än vad man tror. Hur läraren bemöter elevernas tankar 

formar elevernas identitet. Språk och litteratur hjälper eleverna att uttrycka vad de 

tänker och känner och att sedan samtala om detta är viktigt för läs- och 

skrivutvecklingen (Skolverket 2008c:14). Den nuvarande kursplanen säger att 

eleverna ska få utveckla förmågan att argumentera för sitt tänkande och sina 

slutsatser, precis som Lärare D och Lärare C yrkar på att eleverna ska kunna då de 

slutar årskurs 9, att de ska kunna stå inför en grupp och framföra sina åsikter 

(Skolverket 2008a:6). I kursplanen från 2000 nämns förmågan att uttrycka sig i olika 

sammanhang högt upp både i Mål att sträva mot och i Bedömningens inriktning.  

     Jag tycker att kursplanen som ska börja gälla från och med höstterminen 2011 är 

tydlig och konkret och jag tror att jag kommer att kunna använda den på ett bra sätt. 

Viktigt att tänka på är att eleverna inte själva kan förstå kursplanerna utan att de 

behöver hjälp från sin lärare att tolka dem. 
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5.1 Nya forskningsfrågor 

Jag anser att det är egendomligt att ingen nämner arbetet med det entreprenöriella. 

Var inte det regeringens tanke att få mer ansvarsfulla och initiativtagande ungdomar 

och att man därför har lagt in entreprenörskap i den nya läroplanen? Det skulle även 

vara intressant att undersöka om Lgr11 ger lärare möjlighet att bedöma likvärdigt 

nationellt. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag heter Sara Damsgaard och studerar till lärare för senare år på Mälardalens 

Högskola. Jag skriver just nu mitt examensarbete om den nya kursplanen i svenska 

som ska tillämpas i undervisningen från och med höstterminen 2011. Eftersom jag tar 

examen i juni så kommer jag att komma i kontakt med den redan i höst. Det jag 

tycker är intressant är om den nya kursplanen stämmer överens med vad lärare vill 

och förväntar sig av ämnet. Speglar den det som svensklärare verkligen gör i skolan?  

 

Jag kommer att utföra fyra intervjuer med yrkesverksamma högstadielärare där 

intervjuerna beräknas ta 20-30 minuter vardera. Vid intervjutillfället kommer jag 

att föra anteckningar vilka kommer att behandlas konfidentiellt och ingen kommer 

att kunna spåra vilken skola som är inblandad eller vem som har intervjuats.  

 

Du har möjlighet att själv välja tid och plats för intervjun och Du har, som 

respondent, rättigheten att när som helst avbryta intervjun och avsäga din 

medverkan. 

 

 

Jag är mycket tacksam om Du vill hjälpa mig i mitt arbete. 

 

Med vänlig hälsning 

Sara Damsgaard 

Tel. 070-4336731 

srn98003@student.mdh.se 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide till lärare 

1. Hur länge har du arbetat som lärare på högstadiet? 

2. Vilken ämneskombination är du lärare i? 

3. Vad ska ingå i svenskundervisningen, anser du? 

4. Vad för något i ämnet svenska tycker du är viktigast, eller lägger mest tyngd 

eller tid på? Vilka kompetenser bör en elev ha med sig från ämnet svenska? 

5. Vad tycker du om den nuvarande kursplanen i svenska? 

6. I hur stor utsträckning använder du dig av kursplanen i din planering och 

undervisning? På vilket/vilka sätt använder du den? 

7. Anser du att svenskämnet har förändrats över tiden? (som Du har varit lärare) 

8. Har du hunnit läsa igenom den nya kursplanen i svenska som ska 

implementeras i undervisningen från och med i höst? Om du har det, vad 

tyckte du? Blir det något nytt i och med denna nya kursplan som ska in i 

undervisningen? 

9. Om du tittar på kursplanens centrala innehåll för år 7-9, finns det något som 

du tycker är mindre viktigt eller oviktigt?  

10. Är det något du saknar i den nya kursplanen? 

11. Tror du att den nya kursplanen kräver att du förändrar din undervisning? 

12. Har ni fått några fortbildningsdagar för att gå igenom den nya kursplanen? 

 



 42 

Bilaga 3 
 

Elevenkät - Skolämnet svenska  
 
Ange ditt svar med ett X om inte annat efterfrågas. 
 
 
Din ålder:  
 
Pojke □  Flicka □  
 
 
1. Har du svenska som modersmål? Ja □ Nej □  
 
 
2. Tycker du att ämnet svenska är…  

Mycket roligt □ Roligt □ Tråkigt □ Mycket tråkigt □  

 
 
3. Hur viktigt tycker du att det är att läsa svenska i skolan? 

Inte alls viktigt □ Ganska oviktigt □ Viktigt □ Mycket viktigt □  

 
 
4. Känner du till att det finns en kursplan i svenska?   Ja □ Nej □  
 
 
5. Brukar Din lärare gå igenom kursplanen i svenska med er?         Ja □ Nej □ 
 
 
6. Tycker du att det är viktigt att du får ta del av kursplanen? Skriv varför. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

7. Detta är vissa delar av det centrala innehållet i kursplanen. Ange hur viktiga Du 

tycker att de olika delarna är: 4 för mycket viktigt och 1 för oviktigt: 

 Skriva olika texter, som t ex deckare, sagor, tidningsartiklar eller 

blogginlägg och ge respons på varandra.............. 

 Skapa hemsidor…..……. 
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 Skapa olika filmer på datorn med hjälp av texter, bilder och 

ljud………… 

 Grammatik (lära er hur ord stavas och hur ni skriver olika 

meningar)…………. 

 Att prata och diskutera med klasskamrater för att få fram kunskap 

 Ha egna muntliga presentationer (redovisningar) och använda t ex 

power point…………… 

 Läsa böcker och skriva recensioner……….. 

 Se film………… 

 Gå på teater………….. 

 Ha genomgångar med lärare där du skriver egna 

anteckningar…….. 

 
 
8. Innehåller ämnet svenska något som du anser att du inte kommer att behöva i 

framtiden? Ja □ Nej □ 

 
9. Om Du svarat ja på fråga 8. Vad skulle du inte behöva i framtiden? 
 
………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
/Sara 
 


