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1 Inledning 

Denna uppsats är en svenskdidaktisk undersökning av en liten del av den centrala kursplanen 

för svenska A på gymnasiet. Vi kommer att göra en studie om målet: 

Eleven skall (…) kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten 
om skillnader mellan talat och skrivet språk,. (SV1201) 

Detta mål återfinns under rubriken ”Mål som elever skall ha uppnått efter avslutad kurs” i 

dokumentet SV1201 – Svenska A och vi ämnar undersöka hur detta får genomslag i lokala 

styrdokument och lärarens egen undervisning.  

Själva har vi under vår utbildning upplevt att kunskaper i grammatik är ett viktigt och bra 

hjälpmedel för att lära ut språk. Vår utbildning (Lärarutbildningen med huvudämne Svenska, 

mot senare år och Gymnasiet, vid Örebro Universitet) har också förmedlat att det är viktigt för 

alla som läser svenska att besitta vissa grammatiska kunskaper för att kunna diskutera språket 

på ett övergripande sätt. Denna inställning har påverkat oss i vårt val av ämne till denna 

uppsats. Det kursplanemål vi valt att undersöka närmare är just det mål i svenska A som enligt 

vår tolkning är det mål som mest motiverar undervisning i grammatik på gymnasiet. 

Samtidigt har vi full förståelse för att vår tolkning inte innebär den enda tolkning. Det 

centrala kursplanemål vi i denna uppsats undersöker, borde också kunna motivera annan slags 

undervisning än bara grammatik. Därför understryks härmed att denna uppsats framför allt har 

fokus på att utreda detta kursplanemål ur ett grammatiskt perspektiv1.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur målet om språkets bruk och byggnad i 

kursplanen för svenska A på gymnasiet får genomslag i lärarens undervisning. Det är 

intressant för oss som blivande lärare att se hur en praktisk realisering av ett mål i den centrala 

kursplanen går till. Vi vill se om olika lärares tolkningar ser olika ut hur det i så fall kan 

komma sig. Självklart inser vi att det kanske inte finns några givna svar på detta men vi 
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hoppas ändå kunna få exempel på hur lärares tolkning och praktisk undervisning, grundad på 

samma mål, kan se ut.  

Vi vill också undersöka hur målet får genomslag i dokument som finns mellan den centrala 

kursplanen och läraren (lokala kursplaner, arbetsplaner, ämnesplaner etc.). För att göra detta 

krävs en ingående förståelse av det centrala kursplanemålet och om varför det ser ut som det 

gör. Därför är också ett syfte med denna uppsats att följa detta mål uppåt i hierarkin för att se 

hur ovanliggande styrdokument (Skollagen, läroplaner, programmål, förordningar, etc.) 

motiverar detta mål. 

Målet i kursplanen vi vill undersöka är ”Eleven skall (…) kunna tillämpa grundläggande 

regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om skillnader mellan talat och 

skrivet språk,”. Vår egen spontana tolkning av målet, eller vår egen uppfattning om hur vi 

skulle realisera detta mål innefattar en hel del undervisning i grammatik. Vi vill jämföra vår 

tolkning med olika lärares och också undersöka om de har olika uppfattning om målet och vad 

det innebär för svenskundervisningen.  

De frågor som vi ställt oss under arbetets gång och som vi med denna uppsats ämnar 

besvara är alltså följande:  

 

- Hur ser lärare på sin realisering av kursplanemålet ”Eleven skall (…) kunna tillämpa 

grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om 

skillnader mellan talat och skrivet språk,” (SV1201)? 

 
- Hur kan dokumenterade lokala tolkningar av ovan nämnda mål i gymnasieskolors 

lokala styrdokument se ut? 

 

- Hur ser lärare på grammatik som en del av svenskundervisning utifrån centrala och 

lokala styrdokument? 

1.2 Avgränsning 
Som ovan nämnt (se ”1 Inledning”) har detta arbete ett grammatiskt perspektiv på målet ur 

SV1201. Vi är medvetna om att man kan tolka detta mål på andra sätt men väljer att i denna 

uppsats fokusera på att försöka se hur denna tolkning står sig. Dels grundar vi detta på vår 

egen övertygelse om att grammatiska kunskaper är viktiga i svenskundervisningen, dels för att 

                                                                                                                                                         
1 Se vidare nedan under ”1.2 Avgränsning”  
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vi tycker att det skulle vara intressant att se exempel på hur grammatikundervisning kan gå till 

och dels för att vi gör den tolkning att: Om grammatiken är en del av undervisningen i 

gymnasiets A-kurs i svenska borde den vara motiverad med detta mål.  

2 Bakgrund 

För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar är det nödvändigt för oss att göra en del 

definitioner. Vi ämnar framförallt i detta avsnitt att via relevant litteratur: 

- presentera vår tolkning av kursplanemålet, var den kommer från och utifrån den, 

presentera litteratur om grammatikens vikt i skolan. 

- presentera den centrala kursplanen för svenska A i sitt sammanhang. 

- presentera styrande dokument som påverkar och kommer med råd om hur lokala 

styrdokument bör se ut. 

2.1 Begreppet grammatik 
I Svenska Akademiens Ordbok står, under uppslagsordet grammatik:  

BETYDELSE: språklära; läran l. vetenskapen om språkets (i allm.) l. ngt visst språks byggnad l. 
utveckling, numera ofta uppdelad i: ljudlära, formlära (innefattande äv. syntax) o. betydelselära, l. (i sht 
vid mera elementär behandling): ljudlära, (egentlig) formlära o. syntax (jämte satslära); stundom 
innefattande rättstavning m. m.; förr äv.: konsten att rätt tala l. skriva ett språk. Svensk, tysk, latinsk 
grammatik. Historisk grammatik, läran om ett l. flera språks utveckling, språkhistoria, motsatt: deskriptiv 
l. beskrivande grammatik, avseende ett språks beskaffenhet vid en viss tidpunkt. Jämförande l. 
komparativ grammatik, historisk grammatik som jämför flera l. färre besläktade språk.  

 
Denna definition avspeglar den betydelse av begreppet grammatik som vi i denna uppsats valt 

att utgå ifrån. Det är vårt intryck att det som har med språkets struktur att göra ryms i det 

begreppet. Vetenskapen om språkets byggnad, ljudlära, formlära, syntax, rättstavning och 

språkriktighet. De flesta övergripande diskussioner om språket och dess funktion anser vi går 

att koppla till grammatik. 

I Inledningen till grammatiken (Teleman m.fl. 2001) står det: ”En deskriptiv grammatik 

beskriver vilka yttranden som är möjliga i ett visst språk och vilken betydelse de har. En 

förklarande grammatik försöker hitta generella regelbundenheter i ett visst språk och härleda 

dessa ur universella språkliga principer eller ge dem yttre motiveringar utifrån t.ex. psykiska 
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eller sociala omständigheter” (s 4). Författarna beskriver också en normativ grammatik som 

ålägger hur man borde uttrycka sig i en önskad verklighet (2001, s 6). Vår utbildning i 

svenska och i svenskdidaktisk pedagogik har givit oss intrycket att en kombination av dessa 

synsätt är att föredra i skolan. Diskussioner om språket behöver inte alltid, enligt oss, handla 

om vad som är rätt och fel, utan det kan också resonera kring hur språket kan fungera. 

Teleman m.fl. säger också att den deskriptiva och förklarande grammatiken glider in i 

varandra och att de alltså inte finns någon tydlig gräns mellan dem (2001, s 4).  

2.1.1 Grammatik som språkriktighet  
Utifrån ovanstående tolkar vi det som att ett av syftena med att använda grammatik i skolan 

kan vara att normativt beskriva vad som är rätt och fel. Denna normativa del vill vi förtydliga 

med att presentera Språkriktighetsboken (Språkrådet 2005), som är utarbetad av svenska 

språkrådet. I inledningskapitlet till den beskrivs definition på språkriktighet som ganska vid. 

De menar att begreppet inte bara handlar om vad som är rätt och fel utan syftar också till att 

beskriva vad som är bra och dåligt rent kommunikativt (s 7-9). I boken beskrivs hur man som 

människa har en individuell grammatik i sin hjärna och formuleringar som rimmar illa med 

den är ”ogrammatiska”. Denna grammatik är dock inte helt privat utan fungerar eftersom 

människor runt omkring oss har samma föreställningar om språkets struktur (2005, s 7). Detta 

tycker vi borde vara ett bra sätt att i skolan arbeta och diskutera språkstrukturella frågor, alltså 

inte för att säga vad som är rätt och fel utan vad som kan fungera kommunikativt i olika 

sammanhang.  

2.2 Vår egen tolkning 
Vår tolkning av det mål ur den centrala kursplanen vi valt att undersöka närmare, är att det 

borde innefatta någon form av undervisning i grammatik. Detta för att vi tolkar frasen 

”språkets grundläggande regler för bruk och byggnad” (SV1201) som synonym med vår 

definition av begreppet grammatik. Vi tror också att grammatiken kan hjälpa oss att 

tydliggöra och på så sätt få oss att bli medvetna om skillnader mellan talat och skrivet språk.  

Detta eftersom denna skillnad också kan beskrivas på ett strukturellt plan och med hjälp av en 

övergripande språklig terminologi.  

Det är vår mening att det borde ge struktur i undervisningen att ha en övergripande 

terminologi att behandla och diskutera språket med. Grammatiska kunskaper är också viktiga 

för att kunna motivera sitt språk. Det bästa vore enligt oss om vi, när vi i framtiden själva 
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arbetar som lärare, kunde arbeta normativt med en deskriptiv grammatik och med ett 

kommunikativt syfte (mer om vår tolkning i 2.3.6 Sammanfattningsvis nedan).  

Denna tolkning är färgad av den undervisning vi själva fått under vår 

universitetsutbildning. Vår uppfattning är att det i vår egen utbildning i grammatik fokuserats 

på mer inlärning av terminologi snarare än vad grammatiken kan användas till och vi kan 

tycka att den inte presenterats med ett tydligt kommunikativt syfte. Samtidigt tycker vi att det 

kan vara befogat att vi som svensklärare behöver ha en omfattande språklig medvetenhet om 

språkets strukturella system. Detta för att kunna förklara språkets struktur och varför och hur 

det fungerar bra eller dåligt i olika sammanhang.  

2.3 Grammatikens vikt i skolan 
Nils-Erik Nilsson (Bengt Brodow m.fl. 2000) diskuterar huruvida grammatikundervisning 

behövs i skolan idag. De skriver att den allmänna synen på grammatik är ungefär den samma 

som för 80 år sedan och att språkriktighet fortfarande handlar om vad som är korrekt 

språkbruk enligt ett visst avseende och en viss norm (s 7). I boken presenteras argument som 

motiverar grammatikundervisningens vara genom att se till dess funktioner i svenskämnet. 

Dessa är:  

- Formalbildningsargumentet 

- Främmandespråksargumentet 

- Metaspråksargumentet 

2.3.1 Formalbildningsargumentet 
Med formalbildning menas här i stora drag att de grammatiska formerna först inpräglas för 

sig, innan eleverna får sätta in dem i ett sammanhang. Det hela börjar med ett inpräntande av 

grammatiska termer och former för att sedan använda dessa vid läsning och skrivning 

(Brodow m. fl. s 13-14). I detta fall arbetas det alltså inte med grammatiken och 

språkutvecklingen på ett integrerat sätt. Nästan ingen av de forskare vars texter vi läst stödjer 

detta argument för grammatikens vara i skolan. Den enda forskare som vi hittat som till viss 

del argumenterar för formalbildningstanken är Gunlög Josefsson. I en artikel i Lärarnas 

tidning (2003) skriver hon att man inte ska utgå från elevers egna texter i 

grammatikundervisningen. Hon säger att det ”måste vara intressant för elever i skolan att 

förstå hur grammatiken med dess system fungerar”. Josefsson tar också upp att många inte ser 

någon nytta i grammatikundervisning men avfärdar detta och skriver att ”Om vi bara skulle 
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läsa sådant i skolan som vi hade direkt nytta av skulle vi vara tvungna stryka en massa annat 

också. Vilken nytta har vi egentligen av att lära oss atomfysik eller kemi i skolan? Eller hur 

ett insektsöga ser ut?” (2003, s 39). Josefsson anser att grammatikundervisning är viktig att ha 

för att vi ska kunna förstå oss själva som språkvarelser. Här går hon ifrån 

formalbildningstanken lite och kommer mer in på metaspråkstanken. Därför tolkar vi det som 

att Josefsson har rötterna i metaspråksargumentet i sin forskning.  

2.3.2 Främmandespråksargumentet  
Ett annat argument är att man ser på grammatiken som medel för att lära sig främmande 

språk. Att grammatikundervisningen gör det lättare att ta till sig och lära sig ett främmande 

språk bygger enligt Bengt Brodow m.fl. (2000) på den filosofiska grammatiken som från 

början kommer från Frankrike och som utgick från att alla språk har en gemensam allmän 

grammatik (s 15). Brodow m.fl. ställer sig dock frågande till främmandespråksargumentet och 

menar att det är tveksamt om den grammatikundervisning som bedrivs i skolan och med de 

läromedel som finns, kan fungera som redskap för att tillägna sig och lättare lära sig ett annat 

språk (2000, s 24).  

Ulf Teleman (1991) däremot menar att främmandespråksargumentet är ett av de viktigaste 

argumenten för grammatikundervisningen ”om man under ickenaturliga betingelser vill lära 

sig ett främmande språk” (s 122). Även Lena Boström skriver i sin avhandling Lärande & 

Metod (2004), med hänvisning till Teleman, att grammatikstudier kan göra det lättare att 

tillägna sig ett främmande språk. Hon beskriver att det blir lättare att se skillnader och likheter 

mellan det egna och det nya språket man ska lära sig med hjälp av kunskaper i grammatik i 

modersmålet. (2004, s 68) 

2.3.3 Metaspråksargumentet 
Metaspråksargumentet kan sägas innebära en syn på grammatiken som en del av människan 

och att den bör få ta plats i undervisningen för att få eleven att identifiera sig själv som en 

språkvarelse. Brodow m.fl. skriver att barn i stort sett har klarat av den grammatiska 

utvecklingen när de börjar skolan. Därför behöver inte skolan innebära att barn ska lära sig 

svenska via grammatiska regler. Det är viktigare att man utgår från det barnet redan kan och 

utvecklar den språkliga medvetenheten utifrån det (2000, s 23). Brodow m. fl. anser dock att 

det är viktigt att grammatiken har en plats i svenskundervisningen eftersom det är en del av 

språkvetenskapen men ställer sig samtidigt frågan hur stor del den i så fall ska ha i förhållande 
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till annat som får plats inom språkvetenskap (2000,  s 24-25). De skriver att elever är mycket 

intresserade av språket som fenomen och att det då är synd att skolan bara ska lägga fokus på 

grammatik när man arbetar med språkstudier (2000, s 26) . Här syns det att Brodow m. fl. inte 

använder sig av samma vida definition av grammatikbegreppet som vi. Det är alltså viktigt 

enligt Brodow m.fl. att om eleverna ska bli medvetna om språket så är det också väsentligt att 

även andra delar av språkstudier tas upp i undervisningen. Vad dessa andra delar skulle vara 

framgår dock inte. 

Per Olov Svedner (1999) skriver att studiet av språkets struktur ska integreras med de 

kontakter med språket elever får i de texter elever läser och hanterar (s 76). Han anser också 

att det är viktigt att om eleverna ska bli medvetna om språket så bör 

grammatikundervisningen integreras med andra delar av språkstudier. Svedner diskuterar 

dock att det kan vara nödvändigt att ha egna avsnitt för speciella fakta och fenomen i 

undervisningen i svenska och dess grammatik (1999, s 76). I dagens skola menar Svedner att 

det är grammatikstudiet, detta innebärande ett fokus på terminologin enligt vår tolkning, som 

tar störst plats och orsakar mest problem och att grammatikundervisningen alltså inte 

integreras (1999, s 79).  

2.3.4 Grammatiken som kulturarv 
Den forskning vi tagit del av säger också en del om grammatiken i skolan, hur den fungerar i 

dagsläget och vad man bör göra åt detta. De texter vi läst och som behandlar grammatikens 

ståndpunkt i skolan relaterar ofta till Telemans teorier och forskning kring ämnet. Han är 

kritisk till hur undervisningen i grammatik i dagens skola ser ut. Teleman skriver att 

grammatiken nästan aldrig ”fått till uppgift att ge eleverna språkliga aha-upplevelser” (1991, s 

117). Han skriver att grammatikundervisningen i skolan fokuserar enbart på inlärningen och 

inte på hur man sedan kan använda det man lärt. Detta tar även Svedner upp och menar att det 

är ett problem att grammatikundervisningen inriktar sig så mycket på inlärning och på så sätt 

hamnar användningen av kunskaperna utanför och, som Svedner skriver, ”i bästa fall 

förbehållen de främmande språken” (1999, s 80). Brodow m. fl. verkar enligt oss mena att om 

man enbart arbetar med grammatik på detta sätt och ger eleverna färdigheter utan koppling till 

hur språket egentligen ser ut, blir det svårt för eleverna att förstå och bli medvetna om sig 

själva som språkvarelser (2000, s 27). 

 Teleman skriver också att grammatikundervisningen inte är särskilt populär i skolan. En 

av anledningarna till detta kan enligt författaren bero på att många svensklärare själva har 
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dålig kunskap om grammatik och att de har svårt att se vad grammatik kan vara bra till (1991, 

s 122-123). Han menar att grammatikundervisningen har blivit ett slags måste i ett kulturarv 

som ska tillgodoses och att grammatikundervisningen därför hänger kvar i svenskämnet på ett 

ganska löst sätt. Boström skriver i och med denna plikt att grammatikmomentet får mindre 

plats i svenskämnet och att detta i sin tur leder till att innebörden av grammatik blir svårare 

för eleverna att förstå samt att motivationen och lusten att lära minskar (2004, s 67). Även 

Svedner tycker att grammatikundervisningen har blivit en slags omotiverad skyldighet och 

menar att problemet bl.a. ligger i att lärarna inte kan förklara varför grammatiken är viktig 

(1999, s 79). För att grammatiken i skolan ska ses som viktig igen måste den enligt Teleman 

motiveras så att den, både för lärare och elever, får en mening. Han skriver: ”Skolan och vi 

alla måste erkänna grammatikens två huvudfunktioner: att vara vetenskapen om en central 

aspekt av det mänskliga och att vara ett oumbärligt instrument vid erövrandet av andra språk. 

Först då bleknar tvånget som så många förknippar med grammatiken” (1991, s 123). Om man 

bedriver grammatikundervisning på rätt sätt så kan det alltså enligt Teleman hjälpa eleven att 

förstå språkets möjligheter som uttrycksmedel och göra de språkliga formuleringarna synliga 

och på så vis ge möjlighet att bearbeta och byta ut dessa formuleringar. 

2.3.5 Motbilden 
Göran Linde (2004) skriver att svensklärare definierar sin egen pedagogik med hjälp av en 

motbild. Detta innebär att man kontrasterar sitt eget sätt att se på kunskap mot ”den 

traditionella pedagogiken” och att man som lärare har en ganska tydlig bild av hur man i alla 

fall inte vill bedriva sin undervisning. Denna motbild beskrivs som en pedagogik där  

ämnena är starkt avgränsade, där faktaplugg dominerar undervisningen och där läraren som bättre vetande 
förmedlar sin kunskap till de fåkunniga eleverna. Diskussion och dialog har ringa plats i undervisningen. 
Lärare i språk har en klart definierad motbild mot den pedagogik de själva företräder. I motbilden råder 
ett språkstudium där kunskap i grammatik och fonetik är viktigare än kommunikation. Språklig 
korrekthet, vilken kan förvärvas genom härledning från grammatikens regler är studiernas mål och 
mening (Linde 2004, s 49-50). 

Vi tolkar denna motbild som att den ur ett grammatiskt perspektiv kan tolkas på två sätt. 

Antingen signalerar den ett slags motstånd mot att överhuvudtaget ha med grammatik i 

språkundervisningen. Att använda sig av grammatik i undervisningen blir på något sätt på 

bekostnad av att öva sig i kommunikation. Alternativt kan denna motbild definieras som ett 

motstånd mot ett formalbildningsperspektiv på grammatikundervisningen. Alltså borde 

svensklärare enligt denna tolkning, om de använder sig av grammatik i sin undervisning, inte 

göra det med ett formbildningsperspektiv. Vilken tolkning man gör av ovanstående citatet 
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borde enligt oss bero på vilken inställning man har till grammatiken och dess plats i 

undervisningen.  

 

2.3.6 Sammanfattningsvis 
Det verkar vara en allmän åsikt bland de forskare vars texter vi studerat att 

grammatikundervisningen i dagens skola är ganska dålig. Man fokuserar på terminologin utan 

att förankra den i elevens eget kunnande och den grammatikundervisning man bedriver följer 

med mer som ett jobbigt kulturarv. Samtidigt beskriver Linde (2004) att detta mera 

formalbildningsaktiga perspektiv på grammatikundervisningen är en del av den motbild som 

svensklärare kontrasterar sin pedagogik emot. Linde gör också en intervju med en 

svensklärare på gymnasiet som arbetar med grammatik på ett integrerat sätt. Läraren säger att 

han inte har ett separat avsnitt om grammatik utan tar upp frågor om språkriktighet och 

språkstruktur i samband med de flesta skrivuppgifter (s 51). 

Vår egen åsikt om varför grammatikundervisning bör få plats i svenskundervisningen går 

att med dessa termer beskrivas som ett slags metaspråksargument, eftersom vi tror det är bra 

att ha ett metaspråk att diskutera språket med. Detta borde vara hjälpsamt ur ett 

kommunikativt perspektiv på språkinlärning. Att undervisning i grammatik också hjälper till 

att identifiera eleven som en språklig varelse och därmed mänsklig är också positivt. Men, vi 

gör tolkningen att det framför allt är denna syn – grammatiken som ett metaspråk att diskutera 

språket med – som stödjer vår tolkning av kursplanemålet.  

2.4 Den centrala kursplanen (SV1201) 
 

SV1201, kursplanen för svenska A på gymnasiet är ett styrdokument som befinner sig i ett 

ganska komplext sammanhang av lagar, förordningar och föreskrifter. Vi ämnar under denna 

rubrik presentera detta förhållande närmare för att tydligare kunna utröna hur en rimlig 

tolkning av den lilla del av kursplanen som vi undersöker kan se ut.  

2.4.1 Innehåll och tolkning 
I Bärande idéer (Skolverket, Stockholm 1998) beskriver man den centrala kursplanen och 

läroplanen och att de, med sina mål att sträva mot, inte är formulerade så att man kan 

förvandla texten till innehåll i skolan. En av grundidéerna är att det nationellt ska bestämmas 
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vad eleverna ska kunna och att det lokalt ska beslutas om vilket innehåll i undervisningen som 

ska leda till detta kunnande (s 14).  

Göran Linde, professor på lärarhögskolan Stockholm, gör i sin rapport Mål och 

kunskapsformer i gymnasieskolans kursplaner (2004) en epistemologisk textanalys av – eller 

med andra ord: undersöker vilka kunskapssyner som man kan se i – ett antal olika centrala 

kursplaner för gymnasiet. Även han beskriver de centrala kursplanerna och att de uttalat 

vänder sig till lärare i arbetslag på så sätt att de ska välja stoff i undervisningen för att nå de 

av skolverket uppsatta målen. Kravet på lärarna är också ett krav på professionalitet eftersom 

de blir personligt ansvariga för att välja stoff som leder till uppsatta mål utan en uttömmande 

instruktion i styrdokumenten (s 59).  

Linde beskriver att de kursplaner, SV1201 är en av dem, han tittat närmare på är empiriskt 

inriktade och det är det vi uppfattar med våra sinnen som ska leda till kunskap. Han skriver att 

”de kommunikativa kompetenserna förvärvas genom att delta i kommunikationen, tala, 

lyssna, skriva och läsa i samspel med andra”. Motsatsen till detta vore att ägna sig åt att 

”härleda korrekta meningar ur formlära och syntax” (2004, s 46). Ur ett grammatiskt 

perspektiv borde detta innebära att om grammatiken ska få plats i skolan bör man arbeta med 

den utifrån ett annat perspektiv än formalbildningstanken. Grammatiken, om den nu ska ha en 

plats i undervisningen, bör enligt denna tolkning fungera som ett verktyg i denna 

sociokulturella syn på språkinlärning.    

2.4.1.1 Rimligt stoff 

Linde gör en närmare granskning av kursplanen för svenska A för att se inom vilka gränser 

rimligt stoffurval ligger. Han skriver att fokus ligger på att utveckla elevens kommunikativa 

färdigheter och att målen framför allt syftar till att få eleven att i tal och skrift kunna förmedla 

något. Han skriver också att flera mål påbjuder att stoffurvalet vad det gäller teman och texter 

ska färgas av elevens intresse valt program (2004 s 60).  

Det mål vi undersöker beskrivs som ett mål att uppnå och betyder att eleven ska inhämta 

kunskaper i språkstruktur. Men, hur omfattande undervisningen som leder till detta mål blir, 

är inte säkert. Linde gör tolkningen att det är rimligt att eleven övar sig i kommunikation, med 

teman som är intressanta för dem själva, på bekostnad av undervisning i språkstruktur. 

Samtidigt är lärarens inställning viktig. Anser läraren att undervisning i grammatik och 

språkriktighet är viktig finns möjligheten att välja sådant stoff, men med den begränsningen 

att teman och texter ska väljas efter elevernas intresse.  
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Vi tolkar Lindes beskrivning som att man som lärare enligt kursplanen borde kunna bortse 

från att hålla undervisning i grammatik. Men detta gäller om man ser grammatiska kunskaper 

som stoffkunskaper. Ser man på grammatiska kunskaper som ett verktyg till att utveckla sitt 

sätt att kommunicera i tal och skrift är det enligt oss motiverat att undervisa om/i. Utifrån 

denna analys står det alltså inte helt klart om grammatiken skall vara en del av 

undervisningen. Det hela beror på hur man tolkar grammatiska kunskaper, eller rättare sagt 

hur man använder sig av sina grammatiska kunskaper.  

En annan tolkning gör vi av Henrik Román, som i rapporten Läroplaner och kursplaner 

som styrinstrument (2004) skriver om kursplanen att den riktar sig mot elevens språkhantering 

genom bland annat: ”... en ökad språklig medvetenhet via studier i grammatik” (s.70). Här står 

det alltså tydligt att grammatik bör vara en del av undervisningen i svenska A. Det står inte 

uttryckligen att detta härleds direkt från det mål vi undersöker men vi anser att kopplingen till 

”språkets bruk och byggnad” ändå är ganska klar.  

2.4.1.2 En pragmatisk syn i SV1201 

I Vetandet, kunnandet och klokheten (2004) skriver Bernt Gustavsson och Ninni Wahlström 

om olika kunskapssyner och hur de syns i gymnasieskolans kursplaner. De beskriver där en 

pragmatisk syn på kunskap som går ut på att en människa gör saker av vana tills att hon stöter 

på problem. Då behövs teori för att komma vidare med problemet (s 10). I boken skrivs också 

om tysta kunskaper. De exemplifieras med det praktiska arbete man kan utföra utan att kunna 

sätta ord på det och i teorin beskriva det man gör. Man kan systemet utan att kunna sätta ord 

på det. Detta synsätt anser vi också passa in på de grammatiska kunskaper som värdesätts i 

den bild av skolan vi fått. Det viktiga är inte att man kan den korrekta terminologin för att 

grammatiskt kunna namnge alla ordklasser utan att man faktiskt kan kommunicera med 

språket. (s 11)  

2.4.2 Ett mål att uppnå 
Den del ur den centrala kursplanen för svenska A som vi undersöker är ett mål att uppnå. 

Gustavsson m. fl. beskriver mål att uppnå som det ”mått som skolans likvärdighet ska mätas 

mot” (2004, s 15). I texten beskrivs också hur mål och resultatstyrning infördes mera för att 

det skulle vara en metod att uppnå likvärdighet i skolan snarare än att detta sätt att arbeta 

grundar sig på en särskild syn på kunskap (2004, s 17).  
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Texten Likvärdig bedömning och betygsättning (Skolverkets allmänna råd och 

kommentarer 2004) är enligt skolverket utformad för att öka likvärdigheten i skolan. Den kom 

till efter en kvalitetsgranskning som skolverket gjorde år 2000 och som visade på stora 

skillnader i villkor för likvärdig bedömning av olika elever. Undersökningen visade också att 

lärare hade olika syn på betygsättningen och vad som ska ligga som grund för denna. En av 

textens huvudsyften är ”att klargöra intentionerna i det rådande styrsystemet och hur dessa 

kommer till uttryck i läroplaner och kursplaner”(s 5). Läroplanen beskrivs som för vid för att 

vara den enda utgångspunkten för förberedelse och undervisning, därför finns kursplanerna 

och programmålen (s 13). Mål att uppnå beskrivs som en ”kunskapsnivå som eleven skall ha 

nått efter avslutad kurs” (s 15).  

Som kontrast till Linde2, som framhåller elevens eget intresse som viktig parameter att ta 

hänsyn till vid stoffurval, beskriver denna text att skolan inte får präglas av för stora 

frihetsgrader eftersom den enligt skollagen också ska vara likvärdig.  

2.4.3 Kursplanen vs. andra styrande dokument 
Henrik Román (Skolverket, internrapport 2004) skriver: ”För gymnasieläraren utgör 

kursplanen av allt att döma det viktigaste styrdokumentet, som utgångspunkt för den egna 

ämnesundervisning och lärarens strävan att eleverna skall arbeta mot (och uppnå) 

ämnesmålen.” (s 68). Oavsett styrdokumentens hierarkiska förhållande till varandra så är 

alltså den centrala kursplanen det viktigaste styrdokumentet för en gymnasielärare och dennes 

undervisning. Samtidigt svarar kursplanen mot ovanliggande styrande dokument vilket gör att 

de också spelar roll för undervisningen.  

Mot bakgrund av det på skolverkets hemsida för kursplaner och betygskriterier Kursinfo3 

står att alla styrande dokument som uttrycker skolans kunskapsuppdrag ”utgör en helhet och 

skall läsas tillsammans” kommer vi att följa vårt kursplanemål uppåt i 

styrdokumentshierarkin.4  

De centrala kursplanerna är skrivna av skolverket. I Likvärdig bedömning och 

betygsättning står: ”Kursplanerna visar hur ett ämne eller en kurs bidrar till att eleverna 

utvecklas i enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen” (2004, s 14). I kursplanen 

                                                 
2 Se sidan 11-12 i denna uppsats 
3 

(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=35&skolform=21&id=20&extraId,  

under  rubriken Målstyrning / Nationella styrdokument) 
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är det i syftesdelen som det står varför ämnet ska vara en del av elevens utbildning och på 

vilket sätt detta ämne bidrar till att läroplanens mål förverkligas.  

I kursplanens syftesdel står att ”eleven skall utveckla sin kommunikativa förmåga”. Detta 

för att kunna fortsätta med vidare studier, stärka förmågan att kommunicera med andra, stärka 

den egna kulturella identiteten och öka lyhördheten för andra samt utveckla säkerhet i tal och 

skrift (Kursinfo5).  

Ovanför den centrala kursplanen befinner sig programmålen. Regeringen fastställer 

programmål för varje nationellt program i gymnasieskolan. De är utgångspunkt för 

planeringen för utbildningen i sin helhet och för planeringen av undervisningen i de enskilda 

kurserna (Kursinfo). Exempelvis står det i alla yrkesinriktade program att skolan ska ansvara 

för att eleven ”kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, 

samhällslivet och vidare studier”(SKOLFS1999:12, 2000).  

Över programmålen finns läroplanen Lpf 94. Regeringen fastställer läroplanen och i denna 

beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet 

(http://www.skolverket.se/sb/d/468 , 1/12 -2006). Första mål att uppnå är att skolan ska se till 

att eleven ”kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- 

och vardagslivet och för fortsatta studier”(Lpf 94, s 10). Att skolan ska utveckla elevens 

kommunikativa förmåga är ganska centralt med andra ord.   

Över läroplanen finns bestämmelser som regeringen utfärdat för skolan, bland annat 

gymnasieförordningen. I den beordras att det skall finnas en läroplanen, programmål för de 

olika nationella programmen och kursplaner. Men här står inte mycket om innehållet. Om 

kursplaner skriver man att de ”skall ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera 

undervisningen”.  

Överst i hierarkin finns skollagen som är stiftad av riksdagen och här anges väldigt 

övergripande mål om utbildning. Skollagen beordrar likvärdighet i utbildningen och fastställer 

timplanerna för de olika nationella gymnasieprogrammen. Orden kursplan, läroplan, lokala 

styrdokument, arbetsplan nämns inte i skollagen.  

                                                                                                                                                         
4 Information om de styrande dokumentens roller och relation till varandra är hämtad från ovan nämnda 

Kursinfo om inte annat anges. 
5 

(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=SV&extraId=, 

under rubriken Ämnen / Svenska) 
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2.5 Lokala styrdokument  
Om vi istället följer kursplanemålet nedåt, från den centrala kursplanen och in i klassrummet, 

stöter vi på mellanliggande och till viss del styrande dokument. Skolverket utfärdar allmänna 

råd och de beskrivs som ”generella rekommendationer om hur en lag eller annan författning 

kan eller bör tillämpas” (Kursinfo). Det är också tanken att de ska ”påverka utvecklingen i en 

viss riktning och att främja en enhetlig rättstillämpning.”. Särskilt intressant för oss är 

SKOLFS2004:23, Skolverkets allmänna råd om det lokala arbetet med tillämpningen av 

nationella mål och betygskriterier.  

Enligt detta dokument ska skolan inte bara göra lokala tolkningar av de nationella 

kursplanerna. Målen ska också utvecklas så att det blir tydligt vad undervisningen ska 

innehålla och hur den ska utformas för att leda till att de nationellt uppsatta målen uppnås. De 

tolkningar som görs ska dokumenteras och utgöra underlag för planering av undervisningen. 

Rektor på skolan ansvarar för att det förs diskussioner om de lokala tolkningarna och dessa 

ska föras mellan lärare på olika program, årskurser och skolor. Detta för att skapa likvärdiga 

förutsättningar både för undervisning och bedömning av elever i olika skolor.  

Vi anser att detta innebär att skolor ska konkretisera kursplanerna på en lokal nivå och att 

detta ska dokumenteras. Hur konkreta lokala tolkningar bör vara är inte helt tydligt. Klart är i 

alla fall att de ska synas vad man ska göra och på vilket sätt undervisningen skall utformas för 

att leda till ett uppsatt mål.  

Mot bakgrund av att SKOLFS2004:23 benämns som allmänna råd och ska visa hur ”man 

bör och kan” tolka de nationella målen anser vi den inte helt bindande. Det står ju inte att 

skolan ska följa dessa råd, utan beskrivningen är mera att de är ett gott alternativ. På 

skolverkets hemsida står det om allmänna råd: ”Dessa bör således följas såvida skolan inte 

kan visa att man handlar på andra sätt som leder till att kraven i bestämmelserna uppnås.” 

(http://www.skolverket.se/sb/d/865). Vi förstår inte varför man från skolverket reserverar sig 

på detta sätt. 

2.5.1 Stoffneutral lokal tolkning 
Göran Linde (2004) skriver:  

Enligt Skolverkets egna undersökningar är det ganska vanligt att skolorna på den lokala nivån 
missuppfattar uppdraget att själva välja stoff på så sätt att även de lokala ämnesplaneringarna skrivs i en 
stoffneutral och allmänt hållen anda (muntlig information från Enheten för styrdokument). Det kan 
givetvis finnas meningsfulla undervisningssituationer där stoffet är underordnat, såsom t.ex. 
samarbetsövningar, men som regel är meningsfull undervisning knuten till ett stoff, till något som 



   17 

eleverna lär sig. Utmaningen i lokala ämnesplaneringar är just att göra ett stoffurval kopplat till en 
planerad undervisnings/lärprocess. (2004, s 60 ) 

Detta citat visar på en intention hos enheten för styrdokument om hur lokala styrdokument 

bör vara utformade och att denna inte alltid når fram. Lokala tolkningar ska innehålla stoff. Vi 

tycker att det är konstigt att man därför inte trycker mera på detta i ovannämnda 

SKOLFS2004:23. 

 

I Texten Likvärdig bedömning och betygsättning (Skolverket 2004) står om de centrala 

kursplanerna:  

Målen och kriterierna är formulerade på ett sådant sätt att läraren måste göra många val och fatta många 
beslut om såväl vad som ska behandlas i undervisningen som hur denna ska bedrivas. På detta sätt formas 
en utbildning som tar sin utgångspunkt både i de intentioner som staten lagt fast och den professionalism 
som läraren besitter. De kollegiala samtalen och den lokala planeringen har en avgörande betydelse för att 
betygsättningen blir likvärdig trots skillnader när det gäller vilket stoff som används för 
kunskapsbildningen och hur undervisningen utformas. (2004, s 9).  

Också här poängteras vikten av den lokala planeringen och de kollegiala samtalen. Även om 

lärare väljer olika stoff så ska de genom den lokala planeringen se till att det leder fram till ett 

likvärdigt resultat. Det är genom den lokala planeringen man likvärdigt skall nå de nationellt 

uppsatta målen.  

2.6 Målet preciseras i betygskriterier  
I Likvärdig bedömning och betygsättning beskrivs mål att uppnå, den sortens mål vi följer, 

som en kunskapsnivå som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs. De ska också preciseras 

i de nationella betygskriterierna för godkändnivå (s 15). I vårt fall preciseras målet ”Eleven 

skall (…) kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara 

medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk,” (SV1201) till betygskriteriet ”Eleven 

rådfrågar vid behov språkliga handböcker, använder sig i skrift av grundläggande regler för 

språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och skrivet språk”. Möjligen skulle man kunna 

tolka det som att även detta betygskriterium innebär någon form av precisering på ”vårt” mål: 

”Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift i både formella och informella 

sammanhang till mottagaren”. Vi tolkar dessa preciseringar som inte särskilt preciserade. Det 

enda konkreta skillnaden mellan målen och betygskriteriet är att eleven vid behov ska 

rådfråga språkliga handböcker och att eleven ska formulera sig sammanhängande.  
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3 Material och metod  

Själva undersökningen i denna uppsats är tredelad och består av en enkätundersökning, en 

analys av insamlade lokala kursplaner eller motsvarande lokala styrdokument6 och en 

intervjuundersökning. Dessa tre delar utfördes i ovanstående ordning och resultatet från en 

undersökning har påverkat oss i nästföljande.  

En hel del metodiska tips och definitionerna på begreppen ”kvantitativ” och ”kvalitativ” 

har vi hämtat från Jan Trosts Kvalitativa intervjuer (1993). Bland annat beskrivs i denna en 

kvalitativ undersökning som den bästa när det gäller att förstå och söka mönster. Men, 

författaren beskriver också att man endast kan vara ”fullt kvalitativ” i sitt tänkande om man 

helt undviker att göra en undersökning där man tar upp begrepp som ”längre, fler eller mer” (s 

8). Samtidigt skriver han att om man ämnar göra en kvalitativ undersökning måste man se till 

att urvalet är ”representativt i statistisk mening” (1993, s14).   

Ovanstående får oss att definiera våran undersökning som framförallt kvalitativ men med 

en liten kvantitativ del.  Det ska här understrykas att denna kvantitativa del av undersökningen 

måste beskrivas som väldigt blygsam. Det enda den kan visa är ett förhållande mellan de 

skolor som vi undersökt och hur stor andel av enkätsvaren och de lokala kursplanerna som 

liknar varandra. Med andra ord menar vi inte med denna kvantitativa del att visa på något som 

är statistiskt gällande i någon vidare bemärkelse utan snarare används den information som 

framkommer som grund för egen analys av dessa informanters kursplaner och till vidare 

intervju med några av dem. Vi har kunnat se hur många lokala styrdokument som är 

utformade på ett visst sätt, hur många skolor som har lokala styrdokument för svenska A, etc. 

Denna datainsamling har skett via enkäten och den egna analysen av kursplanerna.  

Framförallt har vi samlat in data som vi kunnat behandla kvalitativt, vi har kunnat se 

exempel på hur lokala kursplaner är utformade, hur informanterna anser och hur vi själva 

tolkar att koppling till det centrala kursplanemålet är och vad det kan få för konsekvenser i 

undervisningen. Denna datainsamling har skett via alla undersökningens delar.  

 

                                                 
6 Det har i vår undersökning visat sig att termen ”lokal kursplan” inte är så vedertagen som vi antog i ett 

tidigt skede av arbetet med denna uppsats. Eftersom att det inte heller står, inte vad vi sett i alla fall, någonstans i 

de nationella styrdokumenten att lokala tolkningar ska tituleras lokala kursplaner, har vi också tittat på andra 

dokument som konkretiserar det centrala kursplansmål vi undersöker. Se vidare under ”De lokala kursplanerna”. 
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Antalet informanter gör att vi i denna uppsats inte kommer fram till något som är 

principiellt gällande för alla lokala kursplaner i svenska på gymnasienivå. Men, vi avser att 

kunna presentera ett stickprov ur verkligheten, att med vår undersökning exemplifiera i 

verkligheten, och försöka ge förklaringar till varför den, i det här fallet ser ut som det gör.  

3.1 Enkäten 
 

Vi har kontaktat ca 100 lärare på ca 25 gymnasieskolor med en stor geografisk spridning7. 

Urvalet har helt och hållet grundat sig på att försöka hitta skolor som har en hemsida där det 

går att hämta kontaktinformation om lärare. Detta för att det visat sig att direkt kontakt med 

svensklärare har givit fler intresserade informanter på kortare söktid än att gå omvägen via 

skolans ledning, och administrativa personal8. Tillgänglighet och hopp om högre 

svarsfrekvens fick oss att distribuera enkäten elektroniskt via e-post. Detta har visat sig 

fungera bra, men inte mer. En fördel med att distribuera enkäten digitalt beskriver Jan-Axel 

Kylén i Att få svar (2004). Han beskriver att man genom att göra detta ger mer tid åt 

informanten att lämna genomtänkta svar än om man stod bredvid dem och väntade på svar (s 

55). Kylén pekar också på att långa enkäter kan fungera som ett motstånd till att få många 

svar (s 56), vidare beskriver han öppna frågor som mindre styrande (s 58) och vi tolkar det 

som att detta borde innebära ärligare svar från våra informanter.  

Med inspiration från Kylén ser vår enkät ut på följande vis: Enkäten består av två ja/nej 

frågor där vi dels frågar om informanten anser att det i dennes skolas lokala kursplan finns 

något som anknyter till det kursplanemål vi undersöker och dels om det finns något i 

informantens egen undervisning som grundar sig på detta mål. Enkäten har också två frågor 

av mera öppen karaktär där vi dels vill fråga hur de tolkar det utvalda målet och hur de 

realiserar det i sin undervisning, dels hur de anser att detta mål får genomslag i deras lokala 

kursplan (Hela enkäten finns i bilaga 1). Tanken är att vi ska kunna jämföra informanternas 

svar för att se om det finns skillnader och likheter i tolkning och arbetssätt.  

Omfånget av det informanterna svarat spänner mellan fåordiga ja/nej -svar till mera 

utförliga resonemang kring undervisningens och den lokala kursplanens relation till det mål vi 

                                                 
7 Från Arvidsjaur till Halmstad  
8 Hemsidor har sällan lunchstängt, fortbildningsdagar eller konferenser.  
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undersöker. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att det resultat som redovisas under 

enkätdelen9 nedan är informanternas tolkningar av deras skolors lokala kursplaner.  

Resultatet av enkätundersökning gav 18 svar, kanske lite lägre än vad vi hoppats. 

3.2 De lokala kursplanerna 
För att kunna få en tydligare bild av de besvarade enkäterna och informanternas tolkningar av 

de lokala kursplanerna bad vi också att få se på informanternas lokala styrdokument för 

svenska A. En annan orsak är att vi på detta sätt också själva får möjlighet analysera 

informanternas kursplaner. Det kan ju mycket väl vara så att vi gör en annan tolkning än våra 

informanter.  

Efter det att vi fått tillbaka enkäterna kontaktades de lärare som hade en lokal kursplan 

eller liknande styrdokument för svenska A och vi bad att få se dessa dokument. Detta innebär 

för urvalet att de lokala kursplanerna vi undersökt är hämtade ur samma spann som 

enkätsvaren, alltså från samma skolor som enkätinformanterna undervisar på.  

Vi har fått ta del av 12 lokala kursplaner av de 18 skolor som har svarat på enkäten. 

Intressant att påpeka är att många skolor inte har eller inte skriver lokala kursplaner. Fyra 

skolor har ingen och två skolor har vi inte fått några lokala kursplaner från. Intressant är också 

att när vi ringde och frågade om vi kunde få ta del av den lokala kursplanen var det två skolor 

som sa att det inte behövdes någon lokal kursplan för svenska A. En person som vi pratade 

med sa att eftersom att svenska A ”i första hand är en färdighetskurs behövs inga 

gemensamma kursplaner”. Det räcker med att använda de centrala och ändå komma fram till 

samma resultat”. 

Det ska tilläggas att vi analyserat kursplanerna utifrån hur de verkligen ser ut. Vi har alltså 

bara undersökt den dokumenterade lokala planeringen och inte brytt oss om att undersöka hur 

de tillkommit. Vem det är som skrivit dem, hur detta skrivande har gått till och de 

diskussioner och samtal som lett till deras uppkomst har vi på grund av tidsbrist tyvärr blivit 

tvungna att begränsa oss från att undersöka. Vi vill i samband med detta skriva att vi är 

medvetna om att de lokala kursplaner vi har tagit del av ibland utgör en väldigt liten del av 

skolors lokala planeringsarbete. Med denna felkälla i åtanke väljer vi ändå att tolka de lokala 

kursplanerna som ett resultat av den gemensamma lokala planeringen. Detta gör vi också mot 

bakgrund av att det i SKOLFS2004:23 understryks att de lokala tolkningarna ska 

dokumenteras.  

                                                 
9 Se RESULTAT nedan 
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3.3 Intervjun 
I enkäten fanns det möjlighet för informanterna att lämna kontaktuppgifter för att vi skulle 

kunna diskutera vidare med dem. Denna undersökningsdel ser vi som den mest kvalitativa i 

denna uppsats.  

Även till intervjuerna har vi hämtat inspiration från Jan Trosts Kvalitativa Intervjuer. Han 

skriver att man inte ska ha ett frågeformulär som man följer till punkt och pricka då man gör 

kvalitativa intervjuer. Tanken är att den man intervjuar ska få styra ordningsföljden i samtalet 

och val av delaspekter (1993, s 50). Författaren beskriver att man istället för frågor ska ha 

frågeområden i en intervjuguide, och att det inte gör så mycket om de olika intervjuarna man 

gör har olika intervjuguider. Så länge intervjuerna till innehållet blir jämförbara.  

Vi tolkar detta som att han menar att man tematiskt ska stolpa upp sin intervju och låta 

informanten tala relativt fritt kring de teman man vill få information om. Ungefär så har vi 

också genomfört våra intervjuer. Intervjun hölls över telefon, vi är medvetna om att vi tappar 

en hel del i kommunikationen på det sättet, såsom kroppsspråk, mimik etc. (Trost 1993, s 74-

75). Vi försökte att ställa så öppna frågor som möjligt och började med att fråga lite allmänt 

om kursplanernas betydelse för lärarnas undervisning. Sedan fortsatte vi med att fråga om 

saker vi tyckte var intressanta i deras och andras enkätsvar (Intervjuguiden finns som Bilaga 

3). Intervjuerna resulterade i tre stycken, vardera 20 minuter långa mp3-filer10. Dessa 

transkriberades sedan för en så riktig och rättvis materialbehandling som möjligt. En del 

material finns också i kompletterande e-brev. 

Trost skriver att det inte finns några tydliga regler för hur man ska behandla material från 

kvalitativa intervjuer (1993, s 125). Vi har i detta avseende hämtat inspiration från 

informationsinsamlingssättet och valt att redovisa det informanterna säger tematiskt. 

Av de 18 som deltog i enkätundersökningen har vi intervjuat 3 intresserade informanter.  

3.3.1 Intervjuinformanter  
Informant 1, som vi valt att kalla Björn har jobbat som svensk- och spansklärare. Han arbetar 

även med svenska 2 utan behörighet. Björn har också undervisat på Individuella programmet i 

fem år med, som han beskriver det, ”riktiga värstingar och andra med motivationsproblem och 

dålig självbild”. Han har under de tre år han har arbetat på sin nuvarande arbetsplats haft 

elever från el-, samhälls-, energi-, teknik- och naturvetarprogrammen. 

                                                 
10 Inspelningen skedde med följande tekniska hjälpmedel: 1 st M-Audio Microtrack 24/96, 1 st egen händigt 

konstruerad dynamisk mikrofon (stereo!!!), samt en telefonapparat med nummerskiva av märket LM Ericson 
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Informant 2, som vi valt att kalla för Nigela, arbetar som svensk- och engelsklärare på en 

vanlig svensk gymnasieskola. Hon undervisar bland annat på säkerhetsprogrammet.  

Informant 3 har vi valt att kalla Erika. Hon har arbetat som lärare i fyra år. Hon undervisar 

i svenska på samhällsprogrammet. Hon undervisar även i engelska där hon också undervisar 

elever på handel och administrationsprogrammet, hantverksprogrammet och elprogrammet  
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4 Resultat 

Eftersom vår undersökning har tre delar kommer vi att redovisa resultaten för dem under 

separata underrubriker. Dessa rubriker är ”Enkäten”, ”Analys av lokala kursplaner” och 

”Intervjun”. Vi ämnar sedan jämföra och sammanställa resultaten av dem i den avslutande 

diskussionen. 

4.1 Enkäten  
Den enkät vi använt finns bifogad som bilaga 1. Istället för att redovisa svaren under varje 

fråga har vi valt att tematiskt lyfta det vi finner intressant. Detta är i linje med den kvalitativa 

undersökningsmetod som vi valt att använda oss av. Detta anser vi också vara befogad 

eftersom frågorna ställs så öppna.  

4.1.1 Den lokala kursplanen 
Uppseendeväckande är att hela 4 av 18 lärare11 skriver att man inte använder sig av en lokal 

kursplan. En av dessa är osäker på om det finns någon på skolan och om det gör det vet 

läraren inte vad som står i den. De andra svarar att det inte finns.  

Bland dem som har en lokal kursplan på skolan beskrivs den inte alltid som särskilt 

användbar. En skriver: ”sedan är det så att jag inte rättar mig efter den lokala kursplanen utan 

enbart efter den nationella!”. En annan gillar inte den lokala kursplanen ”eftersom att det 

duttas för mycket med specifika saker” men är ändå positiv till de lokala planerna. Någon 

beskriver, vad som skulle kunna tolkas som en allmän inställning på skolan, den lokala 

kursplanen som rätt så opopulär. Dessa svar tolkar vi som att det inte går att vara säker på att 

en lärare använder den lokala kursplanen trotts att det finns en på skolan.  

Men, denna negativa inställning till lokala kursplaner är inget som är rakt över gällande. 

De flesta informanter svarar relativt neutralt.12  Någon skriver om den lokala tolkningen: ”det 

samtalar vi en hel del om”, en annan skriver: ”i motsats till många andra skolor har vi en 

mycket kortfattad lokal plan bl.a. för att låta elever och lärare utforma undervisningen”. Dessa 

                                                 
11 22%!!! 
12 Det ska tilläggas att enkäten inte har någon fråga som söker ett värderande svar från informanterna, av 

typen: ”vad tycker du om den lokala kursplanen?”. De åsikter om lokala kursplaner som framkommit har 

framkommit ändå. Se bilaga 1. 
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två svar är de vi tolkar som positivt värderande, medan de andra mera redovisar vad som står i 

de lokala kursplanerna (och som informanterna tolkar går att härleda till de mål vi 

undersöker).  

Sammantaget ska dock sägas att vi inte kan dra alla över en kam. Det finns säkert en hel 

del lärare som inte ogillar sin skolas lokala plan. Samtidigt är det intressant att den kritik som 

framkommer, även om vi inte tydligt frågat efter den, är övervägande negativ.  

4.1.1.1 Konkretisering – lärarnas tolkning av de lokala planerna 

På frågan om vilka delar i den lokala kursplanen som återspeglar målet ur den centrala 

kursplanen visar det sig att den konkretiseringen ofta lämnar plats för lärarens egen tolkning. 

Ibland syns målet i en liknande formulering (i två lokala kursplaner har man samma mål), 

alternativt handlar det om språkriktighet. Hälften av dem som har en lokal kursplan tar upp 

språkriktighet som en konkretisering. Praktiska avsnitt, i form av stoff, som läraren bör ha 

med i undervisningen beskrivs sällan. Endast två lärare beskriver konkreta avsnitt som ska gås 

igenom, det handlar om att: Läs fyra romaner, göra diverse språktest, kunna tillämpa regler 

för stavning, interpunktion och styckeindelning. En av dessa lärare är heller inte särskild nöjd 

med skolans kursplan utan menar att ”det duttas” för mycket. Därför tolkar vi det som att 

själva stoffurvalet görs av läraren eller det egna arbetslaget. Just ordet grammatik syns inte 

särskilt ofta och finns bara med i två av kursplanerna (båda dessa är citerade nedan, SE 

4.1.1.2).  

4.1.1.2 Integrering 

Informanternas tolkning av vad i deras lokala plan som går att härleda till det centrala 

kursplanemålet spänner mellan att det syns i en specifik fras till att det återfinns i ”Alla” 

avsnitt i den lokala kursplanen. Vi kan hålla med om att varje moment i svenska A på något 

sätt går att motivera med att eleven får kunskaper om ”språkets bruk och byggnad”. Problemet 

med ett sådant svar är att det blir svårt att se exempel på hur konkretiseringen ser ut.  

Ett exempel på när det är mer explicit uttryckt är annars: ”arbeta kontinuerligt med 

skrivregler och språkriktighet. Ta upp skillnader mellan talspråk och skriftspråk”. Ett annat: 

”Språkets bruk och byggnad (ordkunskap, språkriktighet, ev. grammatik) skall integreras i 

skriftliga uppgifter eller övas separat”. Och ännu ett: ” [under rubriken ”språk”] man ska ta 

upp grammatik, skrivregler, språkriktighet, stilfrågor och användning av språkliga 

handböcker”.  
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Vi tolkar det som att målet vi undersöker inte länkas till ett specifikt stoffavsnitt i den 

lokala kursplanen av informanterna. Enstaka avsnitt där man betar av grammatiken eller 

skillnaden mellan talat och skrivet språk verkar inte finnas i någon lokal kursplan. De flesta 

lärare beskriver att det på något sätt integreras i eller genomsyrar hela undervisningen i 

svenska A.  

4.1.2 Lärarens egen undervisning 
Samtliga informanter ger ett jakande svar på frågan om de i sin egen undervisning har några 

avsnitt som grunder sig på målet i den centrala kursplanen. 13 av 18 nämner att målet är 

integrerat i hela undervisningen. De andra som nämnt specifika avsnitt har ofta med så många 

avsnitt att dessa svar också pekar mot en integrering. De kan också vara av typen ”skriftlig 

framställning” eller ”muntligt framförande” och så vida att de borde innefatta en stor del av 

undervisningen.  

Allmänt verkar det som om språkriktighet är det som länkas till ”kunskap om språkets bruk 

och byggnad”. Två lärare som nämner grammatik verkar mena att grammatik är en del i 

undervisningen och språkriktigheten en annan, exempelvis: ”Grammatiken drar jag igenom i 

A-kursen, samt regler och konventioner för talat och skrivet språk.” och ”Jag har ett avsnitt 

om grammatik, där jag går igenom ordklasser. Sedan har jag olika typer av skrivuppgifter där 

jag rättar deras skriv- och stavfel och ger dem utförliga kommentarer kring detta.”. Det syns 

här att vi, i jämförelse med informanterna, har ganska olika definitioner av 

grammatikbegreppet. Vår definition innefattar inte bara ordklasser utan även språkriktighet 

och andra språkstrukturella delar (mer om detta i 5 Diskussion nedan). 

En informant som har grammatik som inskrivet moment i sin lokala kursplan skriver: ”Jag 

övar aldrig grammatik som ett separat moment, däremot integreras det automatiskt i det 

skriftliga som eleverna producerar. På så sätt blir ju vägen till målet autentisk och eleverna 

jobbar med sitt eget material och borde på så sätt vara mer motiverade att lära sig språkets 

bruk och byggnad”. Denna informant är en av få som i vår enkät motiverar varför detta mål 

integreras i undervisningen.  

En informant gör en tolkning av intentionerna i styrdokumenten: ”Jag ser föreskrifterna i 

styrdokumenten som en uppmaning att integrera detta i all undervisning – eller som Tegnér en 

gång sa: ’Det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda.’”. Klart är att denna informant menar på att 

den centrala kursplanen säger att man bör integrera målet om språkets struktur och byggnad i 

hela svenskundervisningen. Samtidigt verkar informanten mena att skolverkets 
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målformulering är ”dunkelt” uttänkt och därför dunkelt skriven. Frågan är om denna 

dunkelhet spelar roll för lärarens realisering. Detta skulle, i så fall, innebära att det är på grund 

av skolverkets vaghet som målet integreras och, i så fall, ett inte särskilt starkt motiv enligt 

oss.  

4.1.3 Sammanfattande om enkäten 
Oftast konkretiseras målet i lokala dokument så att det lämnar öppet för lärarens egna 

stoffurval. Termen grammatik syns väldigt sällan utan istället nämns konkretiseringen 

språkriktighet. Ett integrerande och kontinuerlig arbete med detta verkar vara det som 

föreskrivs både i de lokala dokumenten och lärares tolkning av sin egen realisering.  

4.2 Granskning av lokala kursplaner  
Det är vårt intryck att många av de lokala kursplanerna vi tagit del av inte har ett enstaka 

avsnitt som är direkt länkat till det centrala målet utan det är ämnat att vara integrerat i hela 

undervisningen. Ingen kursplan är dock tydlig om på vilket sätt denna integrering ska gå till 

och den integrerade konkretiseringen blir därför svårtolkad. Därför har vi valt att göra ett 

ganska strängt urval och för att definiera de delar som enligt tolkning direkt syftar till att 

förmedla kunskaper om språkets bruk och byggnad. I bilaga 2 finns de delar ur alla lokala 

kursplaner som vi tolkar direkt relaterar till det centrala mål vi undersöker. 

De lokala kursplanerna har på olika sätt konkretiserat det centrala målet, vissa är mer 

öppna och vida, och andra en aning snävare. Gemensamt för alla lokala kursplaner är att de är 

av den karaktären att de är skrivna utifrån att läraren själv får tolka hur målen ska uppnås, 

vilket stoff som ska väljas. Ett exempel på en ganska vid konkretiserad kursplan är: ”Det 

övergripande syftet med undervisningen i svenska i gymnasial utbildning är att eleverna skall 

öka sin förmåga att tala, läsa och skriva svenska och att de skall öka sina kunskaper om 

litteraturen”. I denna kursplan nämns inte på vilket sätt man bör arbeta med detta i 

undervisningen. Den kursplan som vi tolkar har gjort den vidaste tolkningen är en som har 

exakt samma formulering13 som den centrala. Frågan är om denna plan ens är en lokal 

tolkning. Samtidigt har vi fått den när vi frågat efter lokala styrdokument som konkretiserar 

det centrala målet. 

 

                                                 
13 Se Kursplan 8 i bilaga 2 
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Vissa kursplaner är tudelade, en del är en vid och öppen tolkning av det centrala målet och 

en del tar upp hur man kan konkretisera detta i undervisningen och ger förslag på specifika 

saker som kan göras. Ett exempel på en sådan plan är att man först skrivit det centrala målet 

och sedan hur man når målet via lärande genom olika specifika avsnitt och delar i 

undervisningen:  

 

Eleven skall (…) - kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt 
vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk 
- Kunna i  skrift tillämpa regler för styckeindelning 
- Kunna i skrift tillämpa regler för meningsbyggnad 
- Kunna i skrift tillämpa regler för interpunktion 
- Kunna i skrift tillämpa regler för stavning 
- Kunna i skrift tillämpa citatteknik 
- Kunna anpassa sitt skrivande till den skriftspråkliga normen 
- Kunna hålla muntliga anföranden utan att läsa innantill  

(Bilaga 2, kursplan 11) 
 

Ett annat exempel på detta är också kursplan 9 i bilaga 2.  Dessa lokala kursplan är några av 

få som vi granskat som har en tydlig konkretisering. Man har här radat upp vilka 

skriftspråkliga regler som är grundläggande. Samtidigt tolkar vi kursplan 11 som vid ur vissa 

avseenden. Exempelvis är ”den skriftspråkliga normen” en formulering som ger utrymme för 

tolkning. – Vilken är den? – Finns det bara en? Dessa är frågor som vi anser behöver 

förtydligas. 

Det man kan se som genomgående i nästan alla lokala kursplaner är att man konkretiserar 

det centrala kursplanemålet genom att det på något sätt ska integreras i nästan hela 

undervisningen. Eleverna ska genom läsning, skrivning och muntligt framträdande få insikt i 

hur det svenska språket är uppbyggt och vad som är rätt och fel. I en kursplan står det t.ex. att 

man ska ”Arbeta kontinuerligt med skrivregler och språkriktighet. Ta upp skillnader mellan 

talspråk och skriftspråk”. Att arbeta kontinuerligt tolkar vi som att det är genomgående och 

integrerat i hela undervisningen. Detta verkar ju också stämma överens med de enkätsvar vi 

fått och de intervjuer vi gjort.  

Några få kursplaner presenterar en konkretisering som innehåller att det ska göras ett 

slutprov för att se vilka färdigheter eleven tillägnat sig. Exempelvis står det under rubriken 

”skrivregler och språkriktighet”: ”A-kursen kan avslutas med ett slags slutprov inom detta 

område”. I en annan står det att ”Minimikravet för att uppfylla målet anser vi vara att eleven 

klarar av att på ett godtagbart sätt hantera punkt, stor bokstav, styckeindelning, sammansatta 

substantiv, avstavning, frågetecken, utropstecken, dialog. Prov: en uppsats som visar att de 
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behärskar dessa moment”. Om en väldigt vagt så presenterar ju dessa lokala kursplan ett 

tillvägagångssätt som läraren kan använda sig av för att kontrollera att eleverna uppnått målet. 

 Det finns också de lokala kursplaner som inte har med någon form av formulering om 

språkets bruk och byggnad, språkriktighet eller grammatik, se exempelvis kursplan 4 i bilaga 

2. Värt att ta upp här enligt oss är att begreppet grammatik förekommer väldigt sällan. Endast 

en tredjedel av de tolv vi har tagit del av har utskrivet begreppet grammatik. I en av dessa tre 

står det att grammatik eventuellt ska vara ett moment som ingår men att språkriktighet ska 

ingå. I en annan står det under rubriken huvudmoment: ”Språkriktighet: ordbildning, ordlistor, 

grammatik, meningsbyggnad.” Och i den tredje står det att man ska ”arbeta med grammatik, 

att utöka sina kunskaper om skrivregler och språkriktighet”.  

Det verkar som att det finns olika syn på vad grammatik och språkriktighet är och vilken 

relation de har till varandra. I en kursplan har man satt in begreppet som en slags underrubrik 

till språkriktighet som om grammatiken skulle vara en liten del av ett större 

språkriktighetsblock medan man i en annan kursplan skriver grammatik och språkriktighet 

under samma rubrik. Det finns ingen lokal kursplan som vi har undersökt som enbart har med 

begreppet grammatik, språkriktighetsbegreppet finns alltid med där grammatikbegreppet 

dyker upp. De flesta kursplanerna har dock med begreppet språkriktighet.  

Skillnaden mellan vår tolkning av begreppet grammatik och den tolkning som verkar gälla 

i dessa kursplaner är utmärkande. Vi definierar begreppet i betydelsen läran om språkstruktur 

och vi gör tolkningen att det snarare är språkriktigheten som är en del av grammatiken14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Mer om detta i diskussionen 
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4.3 Intervjun 
För att resultatet lättare skall gå att jämföra presenteras det som framkommit i intervjuerna 

uppdelat på varje informant.  

4.3.1 Informant 1 ”Björn”  
Björn anser att den centrala kursplanen i svenska A är så vid att man i princip kan göra vad 

som helst. Han anser dock att den centrala kursplanen ändå är det viktigaste styrdokumentet 

som en lärare ser till när den planerar sin undervisning. Han är av den uppfattningen att 

många skolor försummar de lokala kursplanerna och ser istället bara till den centrala. Vid 

terminens början vänder sig lärarna för de mesta till de centrala för att få grund för planering.  

Själv är Björn ”inte särskilt förtjust” i sin skolas lokala kursplan eftersom den konkretiserar 

vissa saker väldigt tydligt. Exempelvis ska eleverna läsa ett visst antal romaner och skriva 

egobrev15 och ett phebusbrev16, men samtidigt beskrivs inte syftet med dessa delar. Björn 

berättar att det omotiverat duttas med sådana avsnitt i kursinnehållet utan att det binds till den 

centrala kursplanen på ett tydligt sätt. Björn säger att skolans lokala kursplan på så sätt 

konkretiserar den centrala kursplanen men på ett dåligt sätt. Samtidigt är den lokala 

kursplanen väldigt vid i andra sammanhang. Om det centrala kursplanemål vi undersöker 

säger Björn att det syns på följande vis: ”[eleven skall…] ’Arbeta kontinuerligt med 

skrivregler och språkriktighet. Ta upp skillnaden mellan talat och skrivet språk.’ Exakt hur vi 

ska jobba med detta står inte.”. Informanten säger i samband med detta att det är svårt att 

bryta mot den lokala kursplanens föreskrifter i detta avseende eftersom att denna 

konkretisering är så vid.  

Lärarnas samarbete när det gäller att diskutera motiveringar till hur den lokal kursplanen 

ser ut beskrivs inte särskilt positivt: ”vi slänger bara ur oss att dom ska läsa ett visst antal 

romaner och dom ska skriva ett egobrev och så vidare. Men vi kopplar inte på snacket: varför 

ska vi göra det för, vad är syftet med det”.  

Kursplanens uppbyggnad gör att det blir upp till var och en bland lärarna att antingen 

verkställa det som står eller inte bry sig om det. Eftersom Björn själv inte tycker att phebustest 

är bra och anser att det finns andra sätt att se kvaliteten hos sina elever väljer han att inte följa 

den lokala kursplanen i detta avseendet. Han har andra sätt att konkretisera de centrala 

                                                 
15 En slags presentationsbrev som eleven skriver om sig själv, både för att läraren ska se hur eleven ligger till 

språkligt och som en presentation till läraren/klassföreståndaren.   
16 Diktamen, läsförståelse och ordkunskapstest 
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kursplanemålen. Men samtidigt, utifrån det centrala kursplanemålet vi undersöker, tolkar vi 

det som att Björn arbetar på ett sätt som är förenligt med den formulering som finns i hans 

lokala kursplan17.  

Informanten säger att man nog skall skatta sig lycklig om man kommer att arbeta på en 

skola som har en väl fungerande och bra genomtänkt lokal kursplan. Han tror inte att det finns 

många gymnasieskolor som har genomtänkta, år för år reviderade lokala kursplaner. 

Själv har han dock erfarenhet av ett gott lokalt kollegialt samarbete från sin förra 

arbetsplats. Där hade man en ständig dialog om den lokala kursplanen och hur undervisningen 

skulle utformas. Han beskriver den situationen som väldigt bra eftersom man dels ständigt 

tvingades tänka till och dels kunde känna ett kollegialt stöd i den gemensamma tolkningen. 

Björn tipsar oss också om att detta är något värt att tänka på innan man ger sig ut i 

arbetslivet18.  

Björn arbetar inte med specifika grammatikavsnitt utan arbetar istället med grammatik och 

språkriktighetsfrågor när de i samband med textframställning kommer upp. Han säger att hans 

elever får väldigt kreativa uppgifter och att han i samband med rättning av dessa ger 

individuell respons och att han då tar upp grammatiska frågor. Märker han att ett problem är 

genomgående för i hela gruppen så tar han upp det i hel klass: ”De och dem till exempel det är 

ju klassiker och slarvfel, talspråk, eleverna dom skriver talspråk istället för skrivspråk och 

sådana grejer. Jag inväntar och ser läget och behovet och sedan så tar jag det på det sättet då.”. 

Han skriver också i sin enkät: ”Men utgångspunkten med elevens språkriktighet är att de 

genom kreativa övningar utvecklar sin medvetenhet om både språkriktighet och talat/skrivet 

språk.”.  

Vi tolkar det som att Björn arbetar med grammatik på ett pragmatiskt sätt och med ett 

fokus på språkriktighet. Språkstrukturella frågor fyller alltså i detta sammanhang ett normativt 

syfte eftersom att grammatiken kommer in i undervisningen när en elev gör fel.  

                                                 
 
17 Se vidare nedan under I klassrummet 

18 ”Och det ska man definitivt fråga efter när man söker jobb, eller kanske inte i intervjusituationen men, 
leta reda på andra lärare och be att få titta på lokala kursplaner för det säger en hel del. Det avslöjar 
jättemycket om skolans sätt att arbeta. Finns dom där, är de lättillgängliga, är de tydliga, försöker man så 
att säga konkretisera mål och så vidare. Då betyder det att då har skolan utrymme, tagit sig tid att jobba 
med dom grejerna och då betyder det att då finns det en dialog på skolan. Är det gammal pärm från 87 
liksom då kan man ställa sig frågan: ja hur mycket tid tar sig personal här att diskutera pedagogiska 
frågor. På min skola diskuterar vi såna frågor nästan ingenting.”  
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4.3.2 Informant 2 ”Nigela” 
Nigela tolkar den centrala kursplanen som uppdraget från sina överhuvud och anser att den 

centrala kursplanen är det viktigaste styrdokumentet för en lärare att se till när den planerar 

sin undervisning. Hon tolkar det som en treenighet där den centrala kursplanen, elevgruppen 

och läraren själv skall vara delar i ett samspel som tillsammans formar undervisning. 

Samtidigt som elevgruppen har rätt att säga sitt om hur de skall nå målen är det pedagogens 

ansvar att detta hur blir en så lätt och trivsam väg som möjligt. 

Nigela tycker att den centrala Kursplanen för svenska A ”är väldigt, väldigt öppet, det är 

otroligt öppet, det är hur öppet som helst.” och säger att man kan göra väldigt mycket olika 

saker utifrån målen som beskrivs.  

Nigela säger att hon inte vet om det finns en lokal kursplan på skolan eller inte, i vilket fall 

så använder hon sig inte av den. Istället för lokala kursplaner samarbetar man inom ett 

ämnesöverskridande arbetslag och skriver inom det en lokal tolkning av de centrala 

styrdokumenten till varje tematisk del i undervisningen. Det är som ett större 

ämnesövergripande moment i undervisningen där eleverna genomför ett större arbete som får 

spänna över och betygsättas i flera olika ämneskurser. Nigela beskriver det som att hela deras 

pedagogiska bas handlar om integrering av uppgifter. Lärarna samlas kring en uppgift och 

diskuterar fram vilka mål från de centrala kursplanerna som de tänker nå. Denna planering 

resulterar sedan i två stycken dokument: Ett som talar om vilka kursplanemål man tänker nå 

med temat och ett dokument som beskriver hur man tänker ta sig dit. 

Det kursplanemål som vi undersöker realiseras i diskussioner om språkriktighet och det är 

någonting som integreras i hela kursen, i nästan varje moment. När vi intervjuar läraren håller 

hon som bäst på med att rätta en skriftlig uppgift och ger exempel på vad för sorts språkriktiga 

frågor som hon tänker ta upp senare i helklass. Det handlar om hur rubriken ser ut, 

bakgrunden, styckeindelningen, textbindning, att texttypen inte är tydlig, mailspråk, om 

särskrivning och de- och dem, de sätter objektformen som subjektsform. 

När vi frågar om vilken terminologi hon använder då, om hon använder sig av 

grammatiska termer när hon håller språktekniska diskussioner blir svaret ja. Hon gör det men 

är noga med att understryka att de används i sitt sammanhang.  

När vi berättade för läraren att vi tolkat det centrala kursplanemålet som vi har undersökt 

som att det mer eller mindre påbjuder att man skall hålla en grammatikkurs svarar hon: ”Ja 

men du vet att när de kommer från grundskolan så ska de egentligen, de som kan ta till sig 

grammatiken, de ska ha gjort det”. Hon säger att det känns meningslöst att börja om från 
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början med verb och substantiv och sånt där. Hon menar att det är mer meningsfullt att sätta 

in grammatiken i ett sammanhang och göra det till ett verktyg för den egna språkutvecklingen. 

Nigela säger att när eleverna kommer upp på gymnasiet så är de, med hennes formulering, 

”kräknödiga” på grammatiken och då tycker hon att hon kör över gruppen om hon har ett 

specifikt grammatikavsnitt. Hon menar också att man i så fall måste kunna motivera varför 

man ska ha ett sådant avsnitt och det kan hon inte. Hon arbetar dock med grammatikavsnitt 

när hon undervisar i engelska, då använder hon sig av den komparativt.  

Även hos denna informant tycker vi oss se ett pragmatiskt förhållningssätt till grammatiken 

eftersom den kommer in i utbildningen på en behovsbasis. Samtidigt skiljer hon sig från 

informant nummer 1 när hon beskriver sina elever som ”kräknödiga” när de hör termer som 

har med grammatik att göra. Detta får oss att fundera över i vilken utsträckning hon använder 

ett grammatiskt metaspråk. Hon nämner ju subjektsform och objektform men säger samtidigt 

att hon anser att grammatiken bör vara avklarad när eleverna börjar gymnasiet och att de som 

inte lärt sig inte har någon glädje av den. Detta borde ju medföra en begränsning i 

användandet av terminologin.  

4.3.3 Informant 3 ”Erika” 
Erika håller även hon med om att den centrala kursplanen är det viktigaste styrdokumentet. 

Hon tycker att den är bra att ha med när man diskuterar med eleverna om vad som ska göras. 

Hon menar att eleverna då har något konkret och ser att det som står är faktiskt något de 

behöver göra. Det blir alltså mer konkret för eleverna och det hjälper henne att se så att hon 

inte missar några delar av det som de behöver arbeta med. Erika säger också att det är mycket 

tolkningsfrågor som uppstår i den centrala kursplanen men menar att man ändå ser att man 

ska kunna göra vissa saker muntligt, och man ska kunna skriva osv.  

Erika säger att den lokala kursplanen är grundad på den centrala och att de på hennes skola 

har gjort lite egna tolkningar av vissa saker från den centrala. De har skrivit ut målen ur den 

centrala kursplanen och sedan skrivit en konkretisering för varje mål. Det centrala mål som vi 

har undersökt konkretiseras i den lokala kursplanen till ”du ska lära dig mer om 

språkriktighet”. Det finns inte några exakt utformade avsnitt som eleverna ska göra. Erika 

tolkar också den lokala kursplanen som fortfarande ganska vid. 

Hon anser att den lokala planen är minst lika viktig som den centrala men säger ändå att 

hon oftast tittar på den centrala kursplanen i första hand om hon behöver lite hjälp för att styra 

in sig på rätt spår.  
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Vi tolkar Erikas lokala kursplan som att den inte tydligt uttrycker att man ska arbeta 

integrerat med språkriktighet. Som vi ser det blir det mer en fråga om pedagogens val och vi 

tycker att det är möjligt att göra en tolkning som innebär att man betar av språkriktigheten 

som ett separat moment.  

Erika berättar att hon konkretiserar målet med språkriktighet genom att arbeta med det 

genomgående i möjligaste mån. När eleverna gjort inlämningsuppgifter så markerar hon vissa 

språkliga fenomen och märker hon att det är många som tenderar att göra fel på en viss sak så 

har hon en genomgång och uppmärksammar eleverna på detta i helklass. Erika tycker att det 

är viktigt att öka medvetenheten hos eleverna när det gäller språkriktighet. 

Erika tycker inte att det mål vi har undersökt påbjuder någon form av 

grammatikundervisning. Hon menar att så fort eleverna hör termerna kring grammatik ”så 

börjar de trycka på bromsen och sparka bakut”. ”Jag försöker få det så naturligt för dem som 

möjligt så nära dem och deras verklighet som möjligt när vi pratar om det, kanske inte styra in 

för mycket på termer men när termerna behövs så självklart, då går vi igenom dem. I och med 

att jag just nu bara har samhällsklasser och de är väldigt studiemotiverade mina elever, de 

läser andra språk osv. De behöver ju de termerna och den kunskapen till övriga studier så det 

är en självklarhet att vi jobbar med det.”  

Erika säger att hon arbetar med det mål i kursplanen som vi har undersökt genom nästan 

hela sin undervisning.  

Den pragmatiska synen på grammatik går igen även här. Precis som Nigela (informant 2) 

berättar Erika att hennes elever uttrycker ett motstånd mot den termen grammatik och 

terminologi som kan kopplas till den. Vi tolkar det som att detta motstånd också verkar öka 

denna pragmatiska hållning på så sätt att grammatiska termer bara används i nödfall. Vi gör 

tolkningen att grammatiken som en beskrivning av något grundläggande mänskligt inte är ett 

motiv utifrån detta sätt att undervisa.  
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5 Diskussion 

Alla informanter talar om en integrering när vi frågar om hur de realiserar det centrala 

kursplanemålet om språkets struktur och byggnad i klassrummet. Vi gör också tolkningen att 

denna integrering påbjuds i de flesta lokala styrdokument vi granskat. Detta är förenligt med 

ett motstånd mot formalbildningsperspektivet, alltså att språket i sig är viktigare än 

terminologin kring det. Det är också en tydlig motsats till den motbild som Linde (2004) talar 

om. 

 Denna integrering som informanterna beskriver tolkar vi dock som något annat än den 

integrering som Svedner (1999) skriver om. Vi tolkar Svedners önskan att integrera 

grammatiken i olika avsnitt i undervisningen som ett verktyg till att göra elever medvetna om 

språket. Detta syfte tycker vi inte kan ses hos de informanter vi varit i kontakt med. Dessa 

lärare verkar, utifrån den undersökning vi gjort, framförallt ha ett pragmatiskt och normativt 

syfte i sin grammatikundervisning där eleverna mestadels får undervisning i grammatik i 

samband med att de gjort fel. Denna pragmatiska syn på grammatikundervisningen är inte 

särskilt väl förenlig med ett metaspråksperspektiv eftersom syftet med den inte verkar vara att 

få eleverna att förstå att de är språkvarelser. Syftet verkar inte heller vara att få ett metaspråk 

att diskutera språket med utan att motivera en språkriktighet med ett metaspråk vid behov, 

med andra ord att använda sig av ett metaspråk när eleverna gör fel. Vi tycker att ett problem 

med denna syn är att den borde innebära att alla som har en väl fungerande inre grammatik 

och som sällan stöter på problem i praktiken inte får någon teoretisk grammatikundervisning 

eftersom de ”inte” behöver det. Det blir som en slags formalbildningstanke fast för de 

språkligt svaga som innebär att de som är dåliga på att praktiskt använda grammatiken 

behöver teoretiska kunskaper för att komma vidare.  

Vi tycker inte att man kan motivera grammatikundervisningen med metaspråksargumentet 

om man arbetar på det här sättet. Detta för att man utelämnar den delen av argumentet som 

går ut på att grammatiken och kunskap om den kan få människor att identifiera sig som 

kommunikativa varelser. Den grammatiska beskrivningen av vårt sätt att tala och strukturera 

vårt språk identifieras inte som något mänskligt utan snarare som en pedagogisk metod för de 

som har svårt att instinktivt se det språkliga systemet.  

Ett ännu större problem med att använda sig av en pragmatisk syn på grammatiken leder 

enligt oss också till att elever inte förstår varför det som de säger eller skriver är rätt. En fras 
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är grammatiskt korrekt för att man har en inre grammatik som man inte kan beskriva och sätta 

ord på. Man borde inte heller kunna argumentera för att en fras är korrekt på annat sätt än att 

säga att den känns så. Man tvingas, istället för att teoretiskt torrskodd kunna plädera för sin 

sak, sätta sin tilltro till en magkänsla som man inte kan motivera.  

Endast två lärare talar om att de har ett specifikt grammatikavsnitt i sin undervisning. Vi 

tycker att detta är mer förenligt med ett metaspråksperspektiv än en pragmatisk integrering.  

Vad kan då denna pragmatiska syn på grammatiken bero på? Som Bernt Gustavsson och 

Ninni Wahlström (2004) skriver så är den kunskapssynen genomgående i gymnasieskolans 

kursplaner. Det är med andra ord skolverket som står bakom detta.  

Det kan också bero på den motbild som Linde beskriver. Att ha en renodlad 

grammatikundervisning där man fokuserar på språkets struktur och grammatiska termer 

definieras som en motsats till att lära sig att kommunicera. Ett bevis på detta skulle kunna 

vara att alla lärare som vi varit i kontakt med verkar på något sätt arbeta med grammatik, men 

de kallar det för något annat. Termen språkriktighet verkar i vår undersökning vara mycket 

mer vedertagen. Även elever verkar ha ett spontant motstånd till grammatikbegreppet.  

5.1 De lokala kursplanerna 
Vi tycker oss ha funnit att det är skolverkets intention att mål ur den centrala kursplanen skall 

tolkas lokalt, och att denna tolkning ska dokumenteras (bl.a. i SKOLFS2004:23). Vår 

undersökning har visat att en dokumenterad lokal tolkning av målen i SV1201 inte alltid 

finns, och om den finns, inte alltid används. Ett exempel på hur tolkningar av det centrala 

kursplanemål vi undersöker kan se ut i lokala styrdokument är alltså att man inte har någon 

dokumenterad lokal tolkning alls.  

Samtidigt är de dokumenterade lokala tolkningarna som vi tagit del av inte särskilt 

konkreta utan lämnar ofta, i likhet med det centrala kursplanemålet, plats för lärarens egna 

tolkningar. Detta, sammantaget med att alla vi intervjuat säger att det är den centrala 

kursplanen som man framförallt ser till när man planerar sin undervisning, får oss att fundera 

över hur väl arbetet med dokumenterade lokala tolkningar egentligen fungerar på de skolor 

varifrån vi kontaktat lärare. I SKOLFS2004:23 beskrivs att det är viktigt att det dessa lokala 

tolkningar skall jämföras och diskuteras av olika lärare på olika program och skolor för att 

öka förutsättningarna för en likvärdig utbildning. Detta bör enligt oss klart förenklas av att ha 

en dokumenterad lokal plan. 
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Ibland tycker vi att man kan ifrågasätta syftet med en lokal tolkning som är lika öppen som 

den centrala. Skolverkets intention om en stoffrik lokal tolkning går förlorad och vi undrar om 

dessa i praktiken ibland bara blir till tidsödande byråkratiska hinder om de ändå inte används 

som den planeringsgrund som de är tänkta att vara.  

5.2 Avslutande kommentarer 
Denna uppsats har ur olika avseenden inte riktigt givit de resultat vi förväntat oss. Något naivt 

kanske, gick vi in i detta arbete i den tron att alla skolor har en dokumenterad lokal kursplan 

för varje nationell kurs, eller något motsvarande om man arbetade mer ämnesövergripande. Vi 

trodde också att detta dokument var något som lärare använde sig av när det gällde planering 

och motivering av undervisningens upplägg. Denna uppsats har visat sig att så inte alltid är 

fallet. Om detta får några praktiska konsekvenser för likvärdigheten i förutsättningen för 

elever vid olika skolor och klasser att nå nationellt uppsatta mål kan vi bara spekulera om men 

klart är att de skolor vi studerat inte alltid följer skolverkets intentioner (se SKOLFS2004:23 

och Likvärdig bedömning och betygsättning i bakgrunden ovan). 

Det var också vår förmodan, vilket går att utläsa av vår egen tolkning av det centrala 

kursplanemålet, att vår studie skulle ge oss mer konkreta exempel på hur man arbetar med 

grammatik på gymnasiet men vi har istället fått se en diffus pragmatisk inställning till 

grammatikens plats i undervisningen. Väldigt få informanter nämner ett grammatiskt 

stoffavsnitt som en konkretisering av det kursplanemål vi undersökt. Några anledningar till 

denna undervisningsform kan både komma av elevgruppens inställning till 

grammatikbegreppet och av den motbild som Linde beskriver. Ännu en anledning kan vara att 

denna diffusa pragmatiska syn på grammatik tolkar vi som väl förenlig med de centrala 

styrdokumenten. Genomgående i dessa ligger fokus på att eleven skall kunna kommunicera 

snarare än att de skall definiera sig som språkvarelser (se SKOLFS1999:12 och Lpf94 i 

bakgrunden ovan). Möjligtvis skulle formuleringen ”att stärka sin kulturella identitet”, hämtad 

från den centrala kursplanens syftesdel, vara en motivering som skull kunna motivera ett 

språkvarelsedefinierande metaspråksperspektiv på grammatikundervisningen.  

Dessa resultat har lett oss in på denna vidare diskussion om den grammatikundervisning vi 

sett och hur dess utseende och syfte går att definiera med styrdokumenten som bakgrund.  

Vår egen syn på grammatiken i skolan har under detta arbetets gång förändrats från en 

ganska pragmatisk syn, till att anse att även terminologin i sig kan ha ett värde. Det är vår 

mening att det bästa vore om man kunde arbeta integrerat med grammatiken men med den 
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inställningen att även elever som har goda tysta grammatiska kunskaper borde få en teoretisk 

vokabulär att beskriva och motivera sitt eget språk med och i ett vidare perspektiv få 

möjligheten att identifiera sig som språkvarelser.  
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Abstract  

 
 
Denna uppsats undersöker lärares syn på hur det centrala 
kursplanemålet ”Eleven skall (…) kunna tillämpa grundläggande 
regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om 
skillnader mellan talat och skrivet språk,” (SV1201) realiseras i 
undervisningen i svenska A på gymnasiet. Den undersöker också hur 
detta mål konkretiseras i skolors dokumenterade lokala tolkningar. 
Metoden är framförallt kvalitativ där vi intervjuar lärare både muntligt 
och med hjälp av en enkät. Vi gör också en egen analys av lokala 
dokumenterade tolkningar. Syftet är framförallt att undersöka hur en 
lärares realisering och skolors konkretisering kan se ut. Studien 
genomförs utifrån vår egen tolkning av ovanstående mål som att det 
påbjuder någon form av grammatikundervisning. Denna tolkning 
problematiseras och testas mot lärares syn på sin egen undervisning 
och skolors lokala styrdokument.  
Slutsatser som kan dras utifrån den empiriska undersökningen är att 
realiseringen av detta mål i skolan blir att arbeta med språkriktighet på 
ett integrerat sätt. Denna realisering kommer enligt oss av en ganska 
diffus pragmatisk syn på grammatikundervisning som ett normativt 
pedagogiskt hjälpmedel att ta till när eleven gör fel. Denna syn på 
grammatiken i skolan är enligt oss förenlig med centrala 
styrdokument.  
 
 

 



   39 

Litteraturförteckning   

Boström, Lena (2004): Lärande & metod. Jönköping: Jönköping University Press.  
 
Brodow, Bengt; Nilsson, Nils-Erik och Ullström, Sten-Olof (2000): Retoriken kring 

grammatiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kylén, Jan-Axel (2004): Att få svar – intervju * enkät * observation. Stockholm: Bonniers 

Utbildning AB    
 
Svedner, Per Olov (1999): Svenskämnet & svenskundervisninen – närbilder och 

helhetsperspektiv. Uppsala: Kunskapsföretaget. 
 
Svenska Akademiens ordbok (2005)   
 
Språkrådet (2005): Språkriktighetsboken. Stockholm: Nordstedts akademiska förlag 
 
Teleman, Ulf; Hellberg, Staffan och Andersson Erik (2001): Inledning till grammatiken. 

Stockholm: Svenska Akademien. 
 
Teleman, Ulf (1991): Lära Svenska. Om språkbruk och modersmålsundervisning. Stockholm: 

Liber. 
 
Trost, Jan (1993): Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
 
 
 Offentliga tryck:  
 
Gustavsson, Bernt och Wahlström, Ninni (2004): Vetandet, kunnandet och klokheten – Tre 

former av kunskap och hur dessa framträder i gymnasieskolans kursplaner. Internrapport: 
Skolverket.  

 
Linde, Göran (2004): Mål och kunskapsformer i gymnasieskolans kursplaner. Internrapport: 

Skolverket. 
 
Lpf94, Läroplanen för det frivilliga skolväsendet. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Lundahl, Christian; Lundgren, Ulf P; Román, Henrik (2004): Läroplaner och kursplaner som 

styrinstrument. Internrapport: Uppsala universitet. Skolverket 
 
SKOLFS1999:12 Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella 

program. Stockholm: Skolverket.  
 

SKOLFS2004:23 Skolverkets allmänna råd om det lokala arbetet med tillämpningen av 
nationella mål och betygskriterier. Stockholm: Skolverket. 



   40 

 
Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2004): Likvärdig bedömning och betygsättning. 

Stockholm: Skolverket. 
 
SV1201 Kursplaner för gymnasieskolan. Stockholm: Skolverket, 2000. 
 
US98: Bärande idéer. Stockholm: Skolverket. Fritzes 
 
 
Elektroniska källor: 
 
Skolverket: Allmänna råd: http://www.skolverket.se/sb/d/865 [Hämtat 2006-09-12] 
 
Skolverket: Målstyrning: http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar= 
0607&infotyp=35&skolform=21&id=20&extraId [Hämtat 2006-09-20] 
 
Skolverket: http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp 
=8&skolform=21&id=SV&extraId= [Hämtat 2006-09-20] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   41 

Bilaga 1: Enkäten 

Enkät om kursplanen för Svenska A på gymnasiet (SV1201) 

 

Bakgrund:  Hej! Vi är två studenter som just nu läser C-kursen i pedagogik med didaktisk 

inriktning vid Örebro universitet. Vi vill skriva en uppsats som utreder hur en specifik del i 

den centrala kursplanen för svenska A återspeglas i den lokala kursplanen vid olika 

gymnasieskolor. Vi skulle också vilja se hur lärare tolkar detta mål och hur det syns i lärarens 

egen planering och praktiska undervisning. Eftersom att vi själva snart kommer att var 

färdigutbildade lärare och själva undervisa i svenska på gymnasial nivå är detta ämne särskilt 

intressant för oss. Självklart garanterar vi din fullständiga anonymitet. Ett hjärtligt tack på 

förhand! (Använd gärna baksidan om du vill ha extra plats att skriva på).  
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I den centrala kursplanen för svenska A (SV1201) står det, under rubriken ”Mål som eleverna 

skall ha uppnått efter avslutad kurs”: ”Eleven skall kunna tillämpa grundläggande regler 

för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om skillnader mellan talat och 

skrivet språk”.  

 

1. Finns det något i er Lokala kursplan som anknyter till detta mål? 

 (  ) JA   (  ) NEJ 

2. Om JA: Vilket/Vilka avsnitt?  

3. Om NEJ: Varför inte, tror du? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

 

4. Finns det avsnitt i din undervisning som grundar sig på detta mål? 

 (  ) JA   (  ) NEJ 

5. Om JA: Vilket/Vilka är avsnitten/avsnitten? 

Om NEJ: Varför inte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

   

6. Övriga kommentarer?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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Vi skulle gärna vilja komma i kontakt med lärare som skulle kunna tänka sig att diskutera sina 

svar med oss. Självklart behandlas allt konfidentiellt. Skulle du vara intresserad att hjälpa oss 

med detta så skulle vi bli hemskt tacksamma. Skriv i så fall namn och telenr./mail på den 

bifogade tomma sidan. Riv sedan av den och lämna den för sig. Är du inte intresserad: riv den 

ändå. 

Ha en underbar dag och tack ännu en gång!  

Med vänlig hälsning/ 

 

Martin Augustini    Mattias Gustavsson 
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Bilaga 2: Lokala kursplaner med kommentarer 

Kursplan 1: 

[Under rubriken Alla elever ska ha minst tillägnat sig följande färdigheter:] 

”Skriva: 

• Sammanfatta 

• Informera, instruera   

• Beskriva, berätta  

• Referera, recensera 

Kursen bör om tid finns innehålla en fördjupning som utgår från elevens behov, intresse 

och respektive programs inriktning.” 

 

[Här står inget specifikt om språkets bruk och byggnad utan vi antar att undervisning i detta 

integreras i de moment som radas upp.] 

 

Kursplan 2: 

[I denna lokala kursplan har man gjort så att man först skrivit det centrala målet och sedan 

skrivit vad som menas med det.] 

”Eleven skall (…) - kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad 

samt vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk” 

[och sedan tolkningen] 

”- Du ska lära dig mer om språkriktighet.” 

 

Kursplan 3: 

[Här har man skrivit om de olika moment som ska ingå i kursen och sedan hur det ska 

redovisas. Ett moment heter:] 

 ”Språkets bruk och byggnad. Ordklasser, språkriktighet, ev. grammatik”.  

Detta ska redovisas på det sättet att det:  

”Integreras i skriftliga uppgifter eller övas separat”. 
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Kursplan 4: 

[I denna kursplan finns det inte skrivet hur man ska arbeta med specifika avsnitt utan här är 

det mer en vid och öppen plan som ger utrymme för tolkning.] 

 

Syfte 

- ”Det övergripande syftet med undervisningen i svenska i gymnasial utbildning är att 

eleverna skall öka sin förmåga att tala, läsa och skriva svenska och att de skall öka sina 

kunskaper om litteraturen”.  

- ”Strävan i undervisningen skall vara att göra eleverna medvetna om att språket öppnar 

nya perspektiv och gör världen mer begriplig”. 

 

Karaktär och struktur 

- ”Det svenska språket som det talas, läses och skrivs är det centrala i undervisningen i 

svenska. Eleverna skall i svenskundervisningen utveckla, bredda och fördjupa sin läs- och 

skrivförmåga, sin förmåga att tala […] Varje elev skall i sina svenskstudier aktivt arbeta med 

att tillgodogöra sig och skapa texter […] Arbetet skall bidra till elevens språkutveckling och 

till att utveckla förmågan att tolka, reflektera över och kritiskt granska olika typer av text.  

- ”För att främja inlärningen behöver eleverna få kunskap om de teorier och fakta som 

finns om läs- och skrivinlärning […] Ämnets olika delar skall vävas samman till en helhet och 

tillsammans utveckla ett fördjupat språkmedvetande hos eleverna”. 

 

Mål 

- ”Kursen skall öka elevernas tilltro till den egna språkliga förmågan. Denna skall i olika 

arbets- och kommunikationsformer utvecklas till ett allt bättre redskap för tänkande och 

lärande genom att eleverna bereds tillfälle att arbeta med språket och litteraturen på ett 

undersökande och experimenterande sätt”. 
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Kursplan 5: 

Tala: 

Diskussioner i grupp och i helklass 

Muntlig framställning 

 

Skriva: 

Följande typer av skrivande ska tränas: 

Berätta – beskriva 

Utredande skrivning  

Referat 

Rapport 

Under skrivträningen ska eleverna göras medvetna om hur skrivprocessen går till. 

 

”Minimikravet för att uppfylla målet anser vi vara att eleven klarar av att på ett godtagbart 

sätt hantera punkt, stor bokstav, styckeindelning, sammansatta substantiv, avstavning, 

frågetecken, utropstecken, dialog. Prov: en uppsats som visar att de behärskar dessa moment”. 

 

Kursplan 6: 

[Under rubriken Huvudmoment:] 

”Språkriktighet: ordbildning, ordlistor, grammatik, meningsbyggnad.” 
 
Kursplan 7: 

[Under rubriken Varje elev bör efter avslutad kurs ha:] 

”Arbetat med grammatik i någon form.” 

[Under rubriken Följande moment kan ingå:] 

”Att arbeta med grammatik, att utöka sina kunskaper om skrivregler och språkriktighet” 
 

Kursplan 8: 

[ I den här lokala kursplanen har man bara klistrat in den centrala kursplanen och gjort en 

fin liten folder av det. Frågan är om man ens kan kalla den lokal kursplan, vi tvivlar. 5-0. ] 

”Eleven skall (…) - kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad 

samt vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk” 
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Kursplan 9: 

”Eleven skall kunna grundläggande språkliga regler samt se skillnaderna mellan tal- och 

skriftspråk”. 

”Inlärning nås via genomgångar samt individuella övningar i språkriktighet i utlämnat 

material”. 

” Färdighet visas dels genom uppvisande och genomförande av övningar samt fortgående i 

all skriftlig och muntlig produktion”. 

 

Kursplan 10: 

[Under rubriken Skrivregler och språkriktighet ] 

”Arbeta kontinuerligt med skrivregler och språkriktighet. Ta upp skillnader mellan talspråk 

och skriftspråk. A-kursen kan avslutas med ett slags slutprov inom detta område”. 

 

Kursplan 11 

[Här har man som i en annan kursplan här ovan skrivit ut de centrala målet och sedan 

skrivit vad eleven ska kunna för att uppnå detta mål.] 

Eleven skall (…) - kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad 

samt vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk 

- Kunna i  skrift tillämpa regler för styckeindelning 

- Kunna i skrift tillämpa regler för meningsbyggnad 

- Kunna i skrift tillämpa regler för interpunktion 

- Kunna i skrift tillämpa regler för stavning 

- Kunna i skrift tillämpa citatteknik 

- Kunna anpassa sitt skrivande till den skriftspråkliga normen 

- Kunna hålla muntliga anföranden utan att läsa innantill 

 

Kursplan 12 

[Under rubriken Att bygga texter ] 

”För att din text skall bli begriplig och lättläst måste den ha struktur och vara indelad i 

stycken. Innehållet bör presenteras i en lämplig ordning. Dessutom måste den ”röda tråden” 

markeras genom att du använder ord och formuleringar som betonar sammanhanget. För att 

läsaren lättare ska förstå din text underlättar det om du följer gällande skrivregler. För att lära 

dig mer om dessa måste du ibland studera språkriktighet och använda dig av språkliga 

handböcker.” 
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Bilaga 3: Intervjuguiden 

Synen på grammatik  

1. Kopplingen grammatik och målet? 

2. Definition av begreppet? 

3. Grammatikens vara eller icke? 

4. Varför? 

5. Hur? 

6. Språkriktighet vs grammatik?  

 

Den Lokala kursplanen 

1. Konkretiseras målet i avsnitt?  

2. Hur, på vilken nivå, finns det utrymme för tolkning? 

Typ: Språkriktighet, muntliga framföranden (mera övergripande) 

3. Hur tycker du att en lokal kursplan bör vara utformad? Så vid som möjligt eller mera 

konkret? Varför? 

 

Vad väger tyngst  

1. Den lokala eller den centrala kursplanen? 

2. Kan man själv välja att fokusera på vissa delar, kan man välja bort vissa delar eller 

måste allt som står i den centrala och den lokala var med? 

3. Behöver man ha en lokal kursplan, finns det några alternativ? Bra / dåliga / hur?  

 

Integrering 

Går det att följa ett enstaka mål ur den centrala kursplanen in i lektionssalen eller måste 

man se till helheten i hela kursplanen?   

 

 

 


