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Abstrakt

Denna uppsats behandlar ett isolerat mål i kursplanen för Svenska A i 

gymnasiet; ”känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar 

frågor som sysselsatt människor i olika tider” (Kursplan för SV1201 – Svenska 

A). Syftet är att beskriva och analysera sex olika svensklärares planeringar till 

detta mål samt att diskutera likvärdigheten i planeringarna och 

examinationssätten. Metoden som använts för att samla in materialet är 

kvalitativa e-postintervjuer. Analysen visar att innehållet i planeringarna skiljer 

sig mycket åt lärarna emellan. Slutsatsen i uppsatsen är att de undersökta 

lärarnas planeringar och examinationer inte är likvärdiga. 

Nyckelord:

Planering, tolkning, kursmål, likvärdighet
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1. Inledning

1994 kommer Lpf 94, en läroplan som skiljer sig från den föregående genom att 

betygssättningen inte är relativ utan målrelaterad (P. Måhl 1994). Lärarna ska nu 

inte jämföra elevernas prestationer med varandra utan bara mäta insatserna mot 

bestämda kursmål. Det ska inte längre vara så att bara ett visst antal elever kan 

få det högsta betyget, utan alla som når exempelvis VG ska ha det. Systemet 

med målstyrning har nu, år 2011, varit igång en längre tid. 

     Något som diskuterats på senare år när det gäller den målrelaterade 

bedömningen är likvärdigheten i betygssättningen. Bland annat visar 

Skolverkets rapporter (2000 och 2004) att lärarnas betygssättning skiljer sig åt 

inom samma ämnen. Det finns kritik både mot lärarkåren (Skolinspektionen, 

2010) och mot systemet med målstyrning (Tomas Kroksmark, 2002). 

Kroksmark menar att kursmålen är otydliga och inte ger läraren tillräckligt stöd i 

sin yrkesutövning.  Det enda som verkar hjälpa för att få betygen någorlunda 

likvärdiga är att ha nationella prov (Skolverket, 2004).

     Jag är intresserad av att läsa kursmål och fundera ut hur man skulle kunna 

lägga upp undervisningen kring olika mål. Svenska är ett av mina ämnen. Det är 

ett stimulerande ämne att ha, men det jag tycker kan vara vanskligt är att det 

finns många olika sätt att lägga upp kurserna på och tankarna går gärna till 

likvärdighet. I den litteratur jag har läst saknar jag en sammankoppling mellan 

likvärdighet i betygssättning och likvärdighet i kursinnehåll. Betygssättningen 

följer när en kurs är avslutad, men eftersom kurserna inte är så fasta utan bara 

har mål att uppnå så är det intressant, tycker jag, att se hur lärarnas 

kursplaneringar ser ut och sedan analysera dem i ett likvärdighetsperspektiv. Om 

svensklärare A, exempelvis, i sin planering kräver att eleverna ska läsa två 

romaner medan svensklärare B kräver fyra så borde det vara lättare för 

svensklärare B:s elever att nå upp till godkänt när det gäller romanläsning, 
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eftersom de får mer övning. Om lärare A sedan bara kräver av eleverna att de 

ska diskutera romanerna i smågrupper blir det stor skillnad mot den andra 

läraren, om denne vill att eleverna både ska skriva analyser och göra muntliga 

presentationer av alla fyra romanerna. Lärare B:s elever har vid kursens slut 

således fått betydligt mer övning i romanläsning och analys. De kanske har fått 

arbeta hårdare, men har troligen nått en bättre måluppfyllelse. En annan sak är 

det om lärare A tolkar målet som att eleverna inte behöver bli lika duktiga som 

lärare B tycker att de bör bli för att få ett G. Då kan man tänka sig att det blir 

orättvist för lärare B:s elever, eftersom deras lärare sätter ribban för G högre än 

vad lärare A gör.  

    Gymnasieläraren Daniel Sandin (2009) skriver om just denna svårighet och 

försöker ge exempel på hur kursen Svenska A kan läggas upp. Han har enbart 

med egen undervisning i sin analys. Sandin menar att det är svårt att tala om ett 

traditionellt kursupplägg i denna kurs, eftersom lärare gör så olika och att det 

finns ett så stort tolkningsutrymme (Ibid. s. 90).   

    Jag vill försöka reda ut om en förklaring till att betygssättningen inte är 

likvärdig står att finna i hur lärarna planerar.  I en jämförelse av planeringarna 

kan jag få en uppfattning om, inte vilka betyg eleverna har fått, men på vilka 

grunder lärarna sätter betyg. Helst hade jag velat undersöka hur många olika 

lärare lägger upp hela kursen och även hur de bedömer eleverna. Detta skulle 

dock bli ett alltför stort arbete och eftersom tiden är knapp begränsar jag mig till 

endast ett mål i Svenska A. Här nedan följer de kursmål som gäller i Svenska 

A: 

Eleven skall 

kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift 

på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren
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kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är 

viktiga för eleven själv och för den valda studieinriktningen 

kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för 

eleven själv och för den valda studieinriktningen samt för eleven som 

samhällsmedborgare 

kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och 

lärande 

kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla 

anföranden inför en grupp på ett sätt som är anpassat efter situation 

och mottagare 

kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna 

bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära texter från olika 

tider och kulturer 

känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar 

frågor som har sysselsatt människor under olika tider 

kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad 

samt vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk 

kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskap 

från bibliotek och databaser samt kunna använda datorer för att 

skriva och kommunicera 

ha fördjupat sina kunskaper inom något område av svenskämnet 

utifrån intressen, behov eller vald studieinriktning (Kursplan för 

SV1201)
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  Det mål jag kommer att undersöka är ” känna till några vanliga myter och 

motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under 

olika tider ”. Jag vill veta om det finns en skillnad i vad lärare tar upp i 

undervisningen i detta mål och om bedömningen skiljer sig åt eller inte lärare 

emellan. Detta kommer inte visa om bedömningen i hela kursen skiljer sig åt, 

men man kommer förhoppningsvis kunna se en tendens åt det ena eller det andra 

hållet när det gäller just detta mål. Anledningen till att jag väljer nämnda mål är 

att jag tror att tolkningsutrymmet här är mycket stort. Jag tror att min uppsats 

kan visa om det finns en skillnad mellan vad lärarna planerar att göra för att 

eleverna ska uppnå detta mål. 

    Som teoretisk utgångspunkt för min analys använder jag Göran Lindes (2002) 

läroplansteoretiska begrepp manifest repertoar, stoffrepertoar, 

förmedlingsrepertoar och potentiell repertoar samt Lars-Göran Malmgrens 

(1996) tre ämneskonceptioner för svenskämnet. 

    Den manifesta (Linde, 2002) repertoaren är hur lektionerna ser ut avseende 

innehåll och metodik. Den delas upp i stoffrepertoar och förmedlingsrepertoar. 

Stoffrepertoaren handlar om att undersöka vilket stoff läraren tar upp i 

undervisningen medan förmedlingsrepertoaren är den metodik läraren använder. 

Den sista repertoaren är den potentiella och i den undersöker forskare vilken 

utbildning läraren har för att se om detta har betydelse för hur undervisningen 

läggs upp (Linde, 2002). 

    De tre ämneskonceptionerna är svenska som litteraturhistoriskt ämne, svenska 

som färdighetsämne och svenska som historiskt humanistiskt ämne (Malmgren, 

1996). Om en lärare ansluter sig till den förstnämnda konceptionen använder 

han eller hon sig gärna av epokstudier inom litteraturhistoria. En anhängare av 

svenska som färdighetsämne låter exempelvis eleverna öva språk i isolerade 

övningar och en lärare som tycker att svenska ska vara ett historiskt 

humanistiskt ämne utgår ifrån elevernas intressen när han eller hon väljer ut 

7



stoff och metodik (Ibid). I denna uppsats hänger repertoarerna och 

ämneskonceptionerna ihop på så sätt att jag genom att analysera lärarnas stoff- 

samt förmedlingsrepertoarer var för sig kan placera in dem i den 

ämneskonception som ligger närmast för respektive lärare. 

    Sandin (2009) ger ett exempel på vad han gör för att eleverna ska uppnå 

mytmålet. Avsnittet kallar han ”Sagor och myter. Litet grupparbete” (Ibid. s. 

90). Han skriver inte hur länge arbetet pågår, men det innebär att eleverna, efter 

att ha läst och diskuterat ett par texter på temat myter, gör en presentation samt 

en dramatisering av en saga eller myt, i grupp, inför klassen. Därefter sätter han 

ett betyg på hela gruppen och ger en kommentar till den enskilda eleven om det 

behövs. Det här är ett exempel på vad en lärare gör för att elever ska uppnå 

mytmålet. I denna uppsats kommer det att komma fler.

1.1. Problemformulering

Målet ”känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar 

frågor som har sysselsatt människor under olika tider” i kursen Svenska A tror 

jag tillåter ett rikligt antal olika tolkningar. Det finns här inte angivet vilka eller 

hur många myter och motiv som ska tas upp. Därför kan läraren välja detta helt 

själv och arbetsbelastningen för eleverna kan, tror jag, variera och eventuellt är 

det så att det är skillnad på vad eleverna behöver göra för att uppnå detta mål. 

1.2. Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att utifrån läroplansteori beskriva och analysera hur 

några svensklärare transformerar målet ”känna till några vanliga myter och 

motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under 

olika tider” i kursen Svenska A. Frågeställningarna är knutna till de 

läroplansteoretiska begreppen manifest repertoar, stoffrepertoar, 
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förmedlingsrepertoar och potentiell repertoar (Linde, 2002). Till stoffrepertoaren 

och förmedlingsrepertoaren kan även svenskämnets tre ämneskonceptioner 

svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, svenska som färdighetsämne och 

svenska som historiskt humanistiskt ämne (Malmgren, 1996) knytas, eftersom 

de handlar om vilket material läraren använder i undervisningen och hur 

undervisningen går till. Beträffande ämneskonceptionerna analyseras om och i 

så fall hur någon av dem avspeglas i lärarnas planeringar. 

    Den första frågan nedan har sin utgångspunkt i stoffrepertoaren samt i 

ämneskonceptionerna, de följande tre i förmedlingsrepertoaren samt 

ämneskonceptionerna och den näst sista i den potentiella repertoaren. I den sista 

frågan kopplar jag ihop stoffrepertoaren och förmedlingsrepertoaren och då blir 

det den manifesta repertoaren. 

• Vilket stoff planerar lärarna att använda i undervisningen?

• Vilken metodik planerar de använda?

• Hur planerar de att bedöma att eleverna uppnått målet?

• Har lärarens utbildning betydelse för hur undervisningen planeras?

• Är lärarnas planeringar likvärdiga?
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2. Historik

I följande avsnitt förklarar jag hur det relativa betygssystemet fungerade och hur 

det gick till när det nya målstyrda systemet infördes. Min förhoppning är att 

detta avsnitt ska ge en bakgrund till det målrelaterade systemet.

2.1. Det relativa betygssystemet

Den första läroplanen kom till för grundskolan 1962 och kallades för Lgr62 

(Måhl, 1994, s.88). Den hämtade, genom Alva och Gunnar Myrdahl, inspiration 

från USA, och blev Sveriges första läroplan. Gymnasiet fick vänta till 1970 

innan den första läroplanen kom, Lgy70. Enligt Måhl innehöll den mål, 

huvudmoment, riktlinjer, timplaner och ämnesanvisningar. Den beskrev hur 

läraren skulle undervisa, men det fanns ett tolkningsutrymme (Ibid. s.88). 

    De relativa betygen fungerade på så sätt att läraren rangordnade eleverna 

inom klassen (Ibid. s.19). Måhl skriver att de bästa fick betyget fem, de i mitten 

trea eller fyra, de sämre tvåa och de som presterade minst fick en etta. 

Författaren berättar att klasserna rangordnades även inom landet genom de så 

kallade centrala proven. Resultaten på dessa avgjorde hur högt medelbetyg 

klassen fick ha. Om klassen gjorde mycket bra ifrån sig på centrala provet kunde 

medelbetyget bli högt. Ville läraren, säger Måhl, sätta ett annat betyg på en elev 

än det den fått på centrala provet, fick han eller hon göra en skriftlig motivation 

till varför betyget inte var samma som på centralprovet. De relativa betygen 

skulle, precis som de målrelaterade ska nu, mäta kunskaper och inte beteende 

(Ibid. s. 19-20). 

    Då det var relativa betyg var det viktigt för eleverna att veta vad medel var på 

proven, eftersom de jämfördes med varandra, skriver Måhl (1994). Den frågan 

är inte relevant idag, anser han, eftersom eleverna inte är beroende av hur det har 

gått för de andra. Har de nått upp till målen för VG ska de ha det betyget. Med 

relativa betyg spelade det stor roll hur duktig klassen var. Var det så, förklarar 
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Måhl, att det fanns många som presterade dåligt drog de ned medlet i klassen 

och det kunde leda till att några som egentligen presterade bra inte fick det betyg 

de förtjänade. De sju bästa procenten i landet skulle ha betyget fem och de sju 

sämsta betyget ett.  Ett lågt faktiskt medelvärde i klassen kunde även leda till att 

det blev lättare att få ett högt betyg eftersom det blev färre elever som kunde nå 

högre betyg. 

    Det här systemet kritiserades hårt från många håll. Redan under 70- och 80-

talen arbetades det med att utveckla gymnasiet. 1981 färdigställdes 

”Gymnasieutredningen” (B. Sjögren, 1994) i vilken bland annat flera ingångar 

till program och mera praktik under studietiden föreslogs. Sjögren menar att 

gymnasieutredningen blev kritiserad av både skolor och kommuner och kunde 

därför inte användas av regeringen när ett nytt gymnasium skulle arbetas fram. 

Några år senare, 1984, startade istället ett flertal projekt ute i landet. Dessa 

skulle ligga till grund för hur det nya gymnasiet skulle bli. Det blev närmare 

1000 utvecklingsprojekt, förklarar Sjögren, och det hela avslutades 1991. Ett 

antal utredningar genomfördes också och 1991 lades Kunskapspropositionen 

fram av regeringen. Den ledde sedan fram till det nya gymnasiet, 1994 (Ibid. s. 

109-111). 

2.2. Det målstyrda systemet

I det system som infördes med Lpf 94 finns det fyra viktiga styrdokument, enligt 

Måhl (1994). Det mest övergripande är skollagen, som fastställs av riksdagen. 

Den innehåller ”grundläggande mål” (Ibid, s. 114) för skolan. Sedan kommer 

läroplanen, vilken anger ”vem som har ansvar för vilka delar av verksamheten 

och vad detta ansvar innebär”(Ibid. s.114). Högst ansvariga för skolan i en 

kommun är politikerna, därefter kommer rektorerna, lärarna och sedan alla andra 

som kan tänkas arbeta på en skola. 
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    Måhl (1994) förklarar att det tredje styrdokumentet är programmålen. Det ska 

vara ett komplement till läroplanen och beskriver ”vilka kunskaper och 

erfarenheter gymnasieskolan ska sträva efter att ge eleverna på respektive 

program” (Ibid. s. 114). I det fjärde styrdokumentet finns kursplaner för alla 

ämnen. Här anges ” vilka kunskaper eleverna minst ska ha när de slutfört 

utbildningen inom en kurs” (Ibid. s. 114). Måhl skriver vidare att även 

betygskriterierna hör till kursplanerna. Regeringen fastställer kursplanerna för 

kärnämnena och Skolverket övriga ämnen. Alla betygskriterier bestäms av 

Skolverket (Måhl, 1994).

    Sammanfattningsvis har skolan i Sverige bytt system från det relativa till det 

målstyrda. I det relativa betygssystemet skulle eleverna mätas mot varandra, 

medan de nu i det målrelaterade ska mätas mot målen. Då blir det viktigt att ta 

reda på hur lärarna tolkar kursmålen, eftersom eleverna ska få betyg utifrån 

dessa, betyg som kan avgöra hur deras framtid blir. Syftet i denna uppsats är 

således just att undersöka hur några lärare planerar undervisningen i mytmålet i 

Svenska A. I det relativa systemet reglerades elevernas betyg mot varandra, men 

nu ska de endast mätas mot målen och då kan det i princip bli hur många MVG 

eller för den delen IG som helst. I ett mål som mytmålet finns det troligen en 

risk att lärarna tolkar målet mycket olika och att ribban för samma betyg läggs 

på skilda nivåer. Därför är det intressant att undersöka hur några lärare tolkar ett 

mål. 
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3. Litteraturgenomgång

3.1. Allmänt om målstyrning

Nu kommer jag att ta upp vad några forskare samt Skolverket har skrivit om 

målstyrning, likvärdighet i betygssättning och lärares tolkning av kursplaner. Jag 

börjar med några kritiska rapporter, främst från Skolverket, som handlar om att 

skolan inte sätter likvärdiga betyg. Därefter följer några forskares 

problematiseringar av detta. Jag är medveten om att min undersökning inte 

handlar direkt om likvärdig betygssätting, utan om likvärdig planering, men 

eftersom planeringen har betydelse för betygssättningen menar jag att 

litteraturen från Skolverket ändå är relevant. 

    Enligt Skolverkets kvalitetsgranskningar, rapport nr. 190 (2000) skiljer sig 

lärarna åt i betygssättningen, inte bara mellan ämnena utan också inom samma 

ämne. De använder inte kursmålen i sin bedömning. Några år senare utkom 

Skolverkets Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning i 

Sverige (2004). I den slås det fast att lärarna har dålig kunskap om både 

kursplaner och betygskriterier. Från Skolverkets sida menar man att om lärarna 

hade fått tillräckligt med fortbildning i hur betygssystemet fungerar så skulle 

likvärdigheten varit bättre, menar Skolverket. 

    Skolverket (2004) kritiserar även lärarna för att de inte diskuterar målen i 

tillräcklig utsträckning med varandra på den skola de arbetar på och med lärare 

på andra skolor. De borde samtala om ”vad man mäter och hur det man mäter 

svarar upp mot målen”. Betygssättning är en myndighetsutövning och för eleven 

kan ett VG eller ett MVG avgöra vilket typ av liv han eller hon får efter skolan. 

Därför måste den vara tillförlitlig: ”Att eftersträva en likvärdig och rättvis 

betygssättning är en skyldighet och en uppgift för skola och huvudman, inte 

minst därför att betygen har stor betydelse för den enskilde elevens framtid” 

(Ibid. s. 1-2).     
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    I Skolverkets (2004) rapport får lärarna bära ett stort ansvar för att betygen 

inte är likvärdiga. Det är, förklarar Skolverket, lärarna som utformar 

undervisningen på det sätt som de tycker är bäst i den nya målstyrda skolan. 

Men de är inte, understryker Skolverket, ensamma om att styra eleverna. Det är 

kommunen som har ansvaret för att eleverna får undervisning som svarar bra 

mot kursplanernas kriterier. Eftersom målen måste analyseras och tolkas 

behöver det egentligen finnas kommunikation mellan kommunen och rektorer 

samt lärare, menar de på Skolverket. Detta är något som Skolverket har 

diskuterat tidigare, i rapporten Hur styr vi mot en bra skola? (1999). Enligt 

denna behövs en dialog mellan ”verksamhet, förvaltning och politiker för att 

förhållandet mellan dessa aktörer ska fungera” (Ibid. s.19).

    Här uppstår det dock ofta problem och diskussion uteblir, enligt rapporten 

(1999). Anledningen till det, menar Skolverket, är inte bara tidsbrist. Det beror 

också på att skolan och politiken är två skilda system och att de två har svårt att 

samverka med varandra. De talar helt enkelt inte ”samma språk” (Ibid. s.19) och 

Skolverket lägger stort ansvar på kommunerna, som de anser inte har insett att 

det gamla relativa betygssystemet, där dialog inte var så viktigt, är borttaget 

(Skolverket, 1999). 

    Kommunerna har inte förstått att ”målstyrningen kräver en annan uppsättning 

styrverktyg än regelstyrningen” (Ibid. s.19). Som Skolverket uppfattar det styr 

inte kommunerna mot mål, utan med mål. Politikerna måste bli medvetna om att 

kursplanerna kan tolkas på många olika sätt och att begreppen i dem inte har 

någon ”självklar innebörd” (Ibid. s.19).  Den dialog som Skolverket efterfrågar 

är en av det djupa slaget. Politiker och personal som arbetar i skolan måste 

verkligen lyssna på varandra och samtala om hur målen förverkligas i 

undervisningen (Skolverket, 1999).

    En sak som verkar hjälpa till för att få skolan mer likvärdig när det gäller 

betygssättning är nationella prov. Enligt Skolverkets Handlingsplan för en 

rättssäker och likvärdig betygssättning i Sverige (2004) är betygen mer 
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likvärdiga, och hålls också nere, i de ämnen som har nationella prov. I 

exempelvis engelska, där det finns nationellt prov både i A-kursen och B-

kursen, har lärarna tillgång till rikligt med bedömningsmaterial på Skolverkets 

hemsida. De kan se många olika exempel på elevtexter på G-nivån, samt VG 

och MVG och även lyssna på elever som talar på de olika nivåerna. Skolverket 

är också mycket medvetet om detta: ”Ett grundläggande syfte med de nationella 

proven är att ge läraren stöd i sin betygssättning av enskilda elever… Genom de 

utförliga bedömningsanvisningar som medföljer proven ges också lärarna 

underlag för att bedöma såväl elevernas prestationer på provet som elevernas 

övriga prestationer”(Ibid. s. 2-3).

    Även Skolinspektionen (2010) för fram kritik, främst mot lärarna. 

Myndigheten menar att betyg sätts på fel grunder och att lärarna inte har samma 

krav för de olika betygsnivåerna. Det kan med andra ord vara lättare att få ett 

högt betyg av en lärare och svårare av en annan fast de har samma ämne.     

    Kroksmark (2002), skriver att det inte alls är lärarna som behöver mer 

fortbildning utan att det är systemet det är fel på. Hans tes är att det är ”målen 

som är formulerade på ett sådant sätt att de inte är möjliga att förstå och därmed 

svåra att omsätta i praktisk undervisningshandling” (Ibid. s. 59) och att det är 

detta som gör att betygen inte är likvärdiga. Problemet, enligt Kroksmark, är att 

målen är för många och ojämna. I en jämförelse mellan olika ämnen visar han 

att det saknas en samsyn mellan ämnena. Vidare tycker han att kraven är luddigt 

formulerade (Kroksmark, 2002). 

    I Svenska A analyserar Kroksmark (2002) målet ”eleven ska kunna 

formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning 

av saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer”(Ibid. s. 59). 

Efter att ha diskuterat antalet krav i detta mål och kommit fram till att de är inte 

mindre än nio, frågar han sig vad ”tankar”, ”iakttagelser” och ”bedömningar” 

egentligen är. Han efterlyser större precision i formuleringarna (Kroksmark, 

2002). 
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    Enligt Kroksmark (2002) ligger felet hos kursmål och betygskriterier och inte 

alls i dåligt fortbildad personal. Han ifrågasätter varför det överhuvudtaget finns 

mål och kriterier när det ändå är upp till skolorna att diskutera sig fram till 

tolkningar av dessa (Ibid. s. 72). Det borde inte vara så svårt för en enskild lärare 

att kunna se vad som ska göras i en kurs, anser han och tillägger att ”Dagens 

styrning är svår att konkretisera i handling i pedagogiskt arbete”(Ibid. s. 74) 

eftersom mål och kriterier är ”för många och för detaljerade, alltför ojämna… 

alltför svagt utvecklade då det gäller bestämning och konkretisering”(Ibid. s. 

74). Kroksmark går till och med så långt att han säger att ”målen är formulerade 

på ett sådant sätt att de inte är möjliga att förstå” (Ibid. s. 59). 

       Jörgen Tholin (2006) har undersökt hur 93 grundskolor utformar lokala 

kursplaner. Det han har fokuserat på är hur lärarnas tankar gick när de skrev 

dessa. Författaren berättar att skolorna skulle utforma lokala styrdokument, men 

hade i de flesta fall inte den djupa kunskap om forskning och ämnenas 

utveckling som behövdes för att göra detta på ett bra sätt. Tholin skriver att 

resultatet blev att de nya lokala kursplanerna bär spår av ”gamla mönster och 

ramar”(Ibid. s. 139). Lärarna hade heller inte fått någon utbildning i hur 

kursplanerna var tänkta att användas. Tholins studie visar vidare att lärarna, trots 

detta, gjorde sitt bästa och arbetade fram lokala dokument, dokument som dock 

oftast inte var ”så väl genomtänkta” (Ibid. s. 140). Tvärtom, menar författaren, 

innehöll de betygskriterier som inte alls överensstämde ”med de centrala målen” 

(Ibid. s140).            

    Utöver detta visar Tholins undersökning att lärarna har fått större makt över 

betygssättningen eftersom de tolkar målen på egen hand. Tyvärr, enligt 

författaren, klarar de inte av att hantera detta. De har inte heller reflekterat över 

eller diskuterat betygskriterierna i tillräcklig grad. Han lägger dock inte skulden 

på lärarna, utan menar att det är Skolverket som borde ha förklarat hur de 

menade att lärarna skulle göra. Enligt Tholin ”marginaliserade” (Ibid. s. 147) 
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Skolverket ”sig självt” (Ibid. s. 147) när de gav lärarna så stort 

tolkningsutrymme när det gäller betygskriterierna.

    Tholins slutsatser i frågan om lärares tolkningar av kursplaner är:

• lärare är inte tillräckligt professionella när det gäller tolkning av kursplaner

• de vill ändå göra så gott de kan

Två andra författare som har fokuserat på lärares tolkning är Åsa Hirsh och 

Mikael Wiberg (2007). I sin studie låter de några grundskolelärare i svenska 

bedöma två elevtexter för att se om bedömningarna är likvärdiga. De kommer 

fram till att de inte är det. Enligt författarna finns det i undersökningsgruppen 

två sorters lärare. I den ena gruppen finns de som tittar främst på elevens 

språkbehandling och i den andra de som tycker att innehållet är viktigast. Hirsh 

och Wiberg kunde se att lärarna hade olika syn på var G-gränsen samt MVG-

gränsen ligger och de kunde också konstatera att lärarna skilde sig åt i 

betygssättningen av de utvalda elevtexterna. Författarna framhåller att det inte är 

”möjligt att helt objektivt bedöma kvalitativ kunskap” (Ibid. s. 13). De menar, 

avslutningsvis, att det är svårt att få igenom förändringar i skolan, eftersom det 

är så att då ”politiska beslut möter skolverkligheten finns inga garantier för att 

angivna riktlinjer verkställs” (Ibid. s.13). 

3.2. Målstyrning i svenska

    Ytterligare en annan forskare, Eva Hultin (2006), undersöker kursplanerna i 

främst Svenska B. I denna studie kan man läsa om svenskämnets litterära 

innehåll. Hultin slår fast att det inte finns någon litterär kanon i Sverige, något 

som vissa andra länder har. Det innebär, betonar hon, att det är upp till varje 

skola eller enskild lärare att bestämma vilken litteratur som ska ingå i kursen 

(Ibid. s. 50).

    Hultin (2006) analyserar kursplanerna med hjälp av de tre 

ämneskonceptionerna svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, svenska 
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som färdighetsämne och svenska som ett historiskt humanistiskt ämne (även 

kallat erfarenhetspedagogiskt) (Malmgren, 1996, s. 87-89) och försöker se 

vilken tradition som ligger bakom formuleringarna. Hon tittar främst på Svenska 

B och här kan hon se att de olika traditionerna existerar jämte varandra. Det 

betyder, förklarar forskaren, att kursplanen blir oprecis och att målen både kan 

tolkas snävt enligt den litteraturhistoriska ämneskonceptionen och brett, enligt 

den erfarenhetspedagogiska, där allt som kan uppfattas som kultur kan ingå. 

Hultin skriver att ”avgörande blir hur de opreciserade centrala begreppen i 

kursplanen tolkas. Genom att använda en specifik tolkningsnyckel för hela 

kursplanen kan stöd hämtas från kursplanernas motstridiga skrivningar för en 

viss ämneskonception” (Hultin, 2006, s. 91). 

    Bengt Brodow och Kristina Rininsland (2005) undersöker i sin bok främst hur 

lärare arbetar med litteratur i grundskolans senare del och i gymnasiet. De har 

medvetet valt att intervjua 26 engagerade lärare i sin undersökning. I deras 

framställning finns även en läroplansanalys av några kursmål i Svenska A samt 

B. Författarna förhåller sig kritiska till kursmålen och frågar sig ”vilken konkret 

information lärarna kan hämta ur dem” och menar att målen är ”kortfattade och 

översiktliga och har en rad språkliga drag som försvårar tillägnelsen” (Ibid. 

s.15). 

    Brodow och Rininsland (2005) ger några exempel på vad som är 

huvudproblemen med kursmålen i Svenska A och B. För det första tycker de att 

målen är för abstrakta. De menar att litteraturläsning är ”komplext” (Ibid. s. 15) 

och det är därför omöjligt att använda” generella anvisningar” (Ibid. s. 15). 

Vidare skriver de att målen även kan vara alltför vetenskapliga. En lärare som 

har exempelvis en klass med fordonselever kan lätt känna frustration över vissa 

formuleringar. Brodow och Rininsland anmärker även på ”ogenomtänkta 

formuleringar” (Ibid. s. 16). Som exempel på det tar de fram ett kursmål som 

handlar om att eleverna ska öka självförtroendet när det gäller att uttrycka sig. 

De menar att en elev kan ha stor tilltro till sitt sätt att tala hemma, men liten till 
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sitt sätt att skriva i skolan och undrar hur läraren då ska bedöma elevens 

självförtroende (Brodow & Rininsland, 2005).          

    Avslutningsvis skriver Brodow och Rininsland (2005) att kursmålen ibland är 

för pretentiösa och att de även kan vara för vaga. Ett vagt mål, enligt dem, är det 

som behandlar elevernas sätt att uttrycka egna tankar. De skriver att det är 

mycket svårt för lärarna att veta vilken nivå tankarna behöver vara på för de 

olika betygsstegen. Tankar kan, understryker de, vara mycket djupa eller 

”pinsamt triviala”. Sammanfattningsvis hyser författarna uppfattningen att 

”vagheter… karaktäriserar så gott som alla betygskriterier och visar klart på hur 

omöjligt det är att fånga in mångfacetterade kunskaper och färdigheter i 

kortfattade formuleringar” (Ibid. s. 16-17). 

    Lotta Bergman (2007) skriver också hon om det svåra i att välja innehåll i 

svenskämnet. Hon har följt fyra gymnasieklasser under två år och ställt frågor 

både till lärare och elever om vad som är viktigt i undervisningen, hur elever 

bedöms, vad eleverna gör, vilket innehåll lärarna väljer och hur lärarna använder 

innehållet. I hennes analys framgår det att ”svenskämnet i stor utsträckning är ett 

problematiskt ämne där traditioner och värderingar har ett starkt grepp och där 

forskning har svårt att få genomslag” (Ibid. s. 331). 

    Enligt Bergman (2007) innehåller svensklektionerna till stor del 

färdighetsträning, särskilt i Svenska A. Bergman visar att kursplanen inte alltid 

är i fokus och när den är det drar lärarnas tolkningar åt färdighetsträning. Hon 

kan konstatera att lärarna bockar av ”färdighet efter färdighet, genre efter genre, 

epok efter epok” och att både elever och lärare tycker att det är svårt att ”skapa 

sammanhang och djup i studierna” (Ibid. s. 322). 

    Slutligen, syftet med denna uppsats är att undersöka hur några lärare planerar 

undervisningen i ett mål i Svenska A. Mot bakgrund av att forskningen i denna 

litteraturgenomgång visar att kursmålen i allmänhet är vaga och svåra att arbeta 

efter, är det ett relevant syfte. Visserligen är den här studien mycket liten, men 

den kan förhoppningsvis ändå vara ett inlägg i debatten om kursmålen och 
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kanske bidra till inspiration för forskare eftersom den vill visa hur några lärare i 

praktiken planerar genom att använda sina olika repertoarer och vilken 

ämneskonception, om någon, de tillhör. 

    Uppsatsen kommer till exempel att undersöka vilket material lärarna använder 

i undervisningen. Är det främst litteraturhistoriskt välkända författare som tas 

upp, såsom det är om lärarna bekänner sig till den litteraturhistoriska 

ämneskonceptionen, eller får eleverna främst välja material själva, enligt den 

historiskt humanistiska traditionen? Hultins (2006) analys visar att det är möjligt 

att finna stöd för alla tre ämneskonceptioner.  

    Stämmer Bergmans (2007) iakttagelse att eleverna arbetar mycket med 

isolerad språkträning, enligt konceptionen svenska som färdighetsämne, in på 

hur lärarna i denna undersökning planerar i mytmålet? Hur planerar lärarna sen 

att bedöma att eleverna uppnått mytmålet? Hirsh och Wiberg (2007) kommer 

fram till att lärarna i deras undersökning inte bedömer på samma sätt. Hur är det 

med det underlag som lärarna i denna uppsats får att bedöma? Är det likvärdigt? 
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4. Teoretisk utgångspunkt

                   

                    I detta avsnitt redogör jag för den del av läroplansteori som jag använder mig 

av i uppsatsen. Först kommer ett avsnitt som beskriver allmänt vad det innebär 

att transformera läroplanen. Därefter redovisas lärares olika repertoarer: 

manifest repertoar, stoffrepertoar, förmedlingsrepertoar och potentiell repertoar 

(Linde 2002). Efter varje repertoar beskrivs hur den är relevant i uppsatsen. 

Slutligen tas svenskämnets tre ämneskonceptioner (Malmgren, 1996) upp. Då 

redogörs dels för konceptionerna och dels hur de är knutna till repertoarerna i 

denna uppsats. Dessutom klargörs hur de används i uppsatsen. Anledningen till 

att läroplansteori är användbar i denna uppsats är att den hjälper mig att ringa in 

vilka frågor som är relevanta. När det gäller frågeställningarna till uppsatsen är 

de alltså sprungna ur de läroplansteoretiska begreppen lärares repertoarer och 

svenskämnets tre ämneskonceptioner. Frågeställningarna som är…

• Vilket stoff planerar lärarna att använda i undervisningen?

• Vilken metodik planerar de använda?

• Hur planerar de att bedöma att eleverna uppnått målet?

• Har lärarens utbildning betydelse för hur undervisningen planeras?

• Är lärarnas planeringar likvärdiga?

… konkretiserar syftet i uppsatsen – att undersöka hur några svensklärare 

planerar undervisningen i mytmålet – och anledningen till att jag tycker att det 

är ett intressant ämne att undersöka är att det finns mycket stora möjligheter för 

lärare att tolka kursmål i allmänhet på olika sätt, något som 

litteraturgenomgången i föregående kapitel vittnar om. 
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Linde (2006) skriver om vad forskningen säger om vilka olika sätt det finns att 

forska kring läroplaner. Han beskriver bland annat teorier som fokuserar på hur 

lärare undervisar, hur stoff kan väljas ut samt på vilka olika sätt material kan 

organiseras och presenteras för eleverna. Sedan mitten av 1960-talet har forskare 

använt läroplansteori. De har besökt skolor för att undersöka hur lektionernas 

innehåll och lärarens utlärning hänger samman (Ibid. s. 10). 

4.1. Transformeringsarenan
 

Det finns olika typer av läroplansforskning, men den som jag kommer att 

begagna mig av är den som handlar om hur läroplanen transformeras (Linde, 

2006). Transformering av läroplanen inriktar sig mot hur det som står i läroplan 

och/eller kursplan ”överförs” till verkligheten. Således kan en forskare som 

analyserar hur läroplanen transformeras intressera sig för hur lärare tolkar 

läroplanen (Linde, 2006).  

    En lärare kan tolka kursplanen och göra en egen planering, men det är viktigt 

att ha i åtanke att det inte är säkert att det verkliga genomförandet av lektionerna 

blir på det sätt läraren tänkte från början (Linde, 2002). Troligtvis inträffar saker 

under ett studieavsnitts gång. Linde menar att man bör se läroplanens mål som 

det som ”sätts på pränt om det önskvärda” (Ibid. s. 48). Läraren måste alltså vara 

öppen för att ändra i sin planering om han eller hon märker att den inte fungerar. 

    Det finns olika faktorer som kan påverka innehållet i lektionerna på en skola. 

Läroplanen och kursplanerna styr, men det är även andra saker som spelar in. 

Enligt Linde (2002) är det material som finns på skolan mycket viktigt. En 

aspekt som kan analyseras särskilt när man talar om transformering av 

läroplanen är på vilket sätt läroböckerna styr undervisningen. Enligt Linde tar 

lärarna med det som de tycker är bra och utesluter sådant som de tycker är 

mindre bra. Det kan vara att de tycker att vissa avsnitt är mindre relevanta eller 

att de personligen tycker att vissa delar är tråkiga exempelvis. Det är heller inte 

bara själva läroböckerna som styr, skriver Linde, utan även annat övrigt material 
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som finns på skolan (Linde, 2006, s.49). Färdigt övningsmaterial underlättar för 

lärarna i deras planering och därför är det troligt att de använder sig av denna 

typ av uppgifter i undervisningen (Linde, 2006).

    Läraren kan vidare ha olika stora möjligheter att tolka kursplanen fritt 

beroende på vilket ämne han eller hon undervisar i (Linde, 2002). Språk, 

naturvetenskap och matematik är ”starkt avgränsade och inramade” (Ibid. s. 50). 

Linde tar ämnet kemi som ett exempel på ett sådant här ”paradigmatiskt” (Ibid. 

s. 10) ämne, i vilket lärarna ”har en gemensam uppfattning om vad som är 

grundläggande begrepp, accepterade teorier och kända lagbundenheter” (Ibid. s. 

10). Om en ny vetenskaplig teori formuleras i ett ämne som kemi, tar 

kemilärarna sannolikt kollektivt till sig denna, menar Linde. I humaniora och 

samhällsvetenskapliga ämnen däremot, som är ”icke-paradigmatiska” (Ibid. s. 

10) finns det ”konkurrerande skolbildningar och perspektiv, och många gånger 

en uppsjö av begreppssystem, kategoriseringar och termer” (Ibid. s. 10). I denna 

typ av ämnen kan innehållet i undervisningen variera mer än i de paradigmatiska 

(Linde, 2002). 

         Enligt Linde (2006) är det aktuellt att göra undersökningar av 

transformeringar av läroplanen, eftersom skolan nu är målstyrd och lärarna har 

en större frihet än före Lpo 94 och Lpf 94 vad gäller uppläggning av 

undervisningen. Eftersom tolkningen av kursmål kan se ut på många olika sätt 

idag, menar Linde, är arbetslaget och/eller den enskilde läraren mycket viktiga 

för hur elevernas utbildning utformas och det är därför intressant att undersöka 

vad som tas med eller utesluts i undervisningen (Linde, 2006). 

4.2. Lärares repertoarer       

När det gäller undersökningar av hur den enskilde läraren tolkar 

läroplanen/kursplanen heter det att forskaren undersöker deras repertoar (Linde, 

2002). Det finns fyra olika typer av repertoarer: potentiell repertoar, manifest 

23



repertoar, stoffrepertoar och förmedlingsrepertoar. Linde förklarar att den 

potentiella repertoaren handlar om den undervisning som läraren skulle kunna 

hålla med tanke på vilken utbildning han eller hon har. När det gäller 

svensklärare, exempelvis, finns det olika vägar fram till examen. Någon lärare 

kanske har läst till största delen litteraturvetenskap medan en annan har flest 

universitetspoäng i språkvetenskap. De båda lärarnas potentiella repertoar är i 

detta fall olika, då förstnämnda torde vara mer förberedd genom sina studier på 

litteratursamtal medan den andra läraren borde kunna mer om hur exempelvis 

gammalsvenskan såg ut. Den potentiella repertoaren, betonar Linde (2002), är 

dock inte bara lärarens formella utbildning, utan allt annat som han eller hon har 

lärt sig på olika sätt räknas hit. Ju större potentiell repertoar en lärare har, desto 

större möjlighet har han eller hon att göra undervisningen varierad. Denna 

uppsats ska besvara frågan ”Har lärarens utbildning betydelse för hur 

undervisningen planeras?”. 

    Den manifesta repertoaren (Linde, 2002) är helt enkelt de lektioner som 

läraren har och den kan delas upp i två repertoarer – stoffrepertoaren och 

förmedlingsrepertoaren (Linde, 2002). Frågan, som är knuten till den manifesta 

repertoaren, är i denna uppsats ”Är lärarnas planeringar likvärdiga?”, eftersom 

man här kan undersöka både vilket material läraren använder och hur 

undervisningen går till. Det är då möjligt att få en uppfattning om, exempelvis, 

vad eleverna behöver göra för att uppnå godkänt i mytmålet. Det är av intresse 

att se om mängden arbete är likvärdig, eftersom eleverna så småningom ska få 

betyg och frågan är om de behöver studera ungefär lika mycket för att uppnå 

målet för olika lärare eller om det skiljer sig åt. Om man tänker sig att ribban för 

var G ligger i mytmålet skulle vara mycket tydlig så hade det inte varit alls 

intressant att veta vad eleverna behövde göra till mytmålet. Då kunde man tänka 

sig att en elev som fick många uppgifter till detta mål hade en betydligt större 

möjlighet att uppfylla målet. Men, eftersom målet är vagt och det är upp till 
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läraren att avgöra exempelvis hur många myter och motiv eleven ska kunna så 

är det av betydelse att undersöka kvantiteten i undervisningen.

    Stoffrepertoaren är det material läraren använder i undervisningen (Linde, 

2002). Här kan forskaren undersöka vilket stoff läraren tar in och då titta särskilt 

på om läraren använder läroboken mycket eller om han eller hon till största 

delen tar in eget material. Om han eller hon använder läroboken kan forskaren 

exempelvis analysera denna och undersöka varför det blivit just den. Har läraren 

mycket annat material kan forskaren undersöka var läraren hittat materialet och 

även analysera detsamma. Vissa lärare varierar sin stoffrepertoar mycket medan 

andra har samma material år efter år. Stoffrepertoaren bygger läraren upp under 

sin studietid och genom att läsa mycket litteratur. Ibland kan läraren också hitta 

nytt stoff under exempelvis semesterresor. Erfarenheten läraren skaffar sig 

genom att arbeta är också värdefull, menar Linde, eftersom läraren genom att 

använda sitt stoff kan se om det tas emot väl av eleverna eller inte. Andra saker 

som påverkar lärarens stoffrepertoar är kultur, arbetsmarknad och samhället i 

allmänhet (Linde, 2002).  Den frågeställning som är aktuell när det gäller 

stoffrepertoaren i denna uppsats är ”Vilket stoff planerar läraren att använda?”. 

Liksom i den manifesta repertoaren är frågan om eleverna har ungefär lika 

många och svåra texter eller om det skiljer sig åt lärarna emellan. 

    Förmedlingsrepertoaren är metodiken läraren använder (Linde, 2002). Det 

innebär att forskaren undersöker vad eleverna och läraren gör på lektionerna. 

Någon lärare kanske har mycket föreläsningar medan en annan låter eleverna 

jobba mer själva, till exempel, och detta är något som skulle kunna undersökas. 

Till förmedlingsrepertoaren knyts i denna uppsats frågan ”Vilken metodik 

planerar lärarna att använda?”. Det intressanta här är att undersöka om eleverna 

gör ungefär lika många uppgifter och om uppgifterna är likvärdiga eller inte. En 

lärare kan ha samma stoff i två klasser, men olika sätt att förmedla det på. I den 

ena engelskgruppen kanske han eller hon ger eleverna i uppgift att översätta 

meningar till engelska och om de gör fel får de själva kontrollera varför i en 
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grammatikbok. I den andra gruppen kanske läraren vet att detta sätt att arbeta 

inte fungerar av en eller annan anledning och där ”gör läraren mer show med 

överdrivna gester och tonfall eller ordnar tävlingar med poäng för rätt gissning” 

(Ibid. s. 17). Läraren har i detta fall använt sig av samma stoffrepertoar, men 

olika förmedlingsrepertoar. Till den manifesta repertoaren kan även lärarens sätt 

att testa elevernas kunskaper räknas (Linde, 2002). 

4.3. Ämneskonceptioner

Något som också kan ingå i ett studium av hur en kursplan/läroplan 

transformeras är att man undersöker om/på vilket sätt det finns spår av ett ämnes 

tradition i lärarens undervisning. Ett ämnes tradition kan nämligen ha betydelse 

för hur planeringen ser ut, enligt Linde (2006).  Exempelvis har ämnet svenska, 

skriver författaren, traditionellt haft stort fokus på språkriktighet. Han menar att 

de styrande dock vill se en förändring när det gäller detta och de har därför 

utformat målen så att den kommunikativa färdigheten betonas mer. Linde tror att 

det inte är säkert att alla lärare tar hänsyn till detta. När ämnets tradition 

undersöks tittar man på hur lärarna själva för vidare exempelvis fokus på 

språkriktighet trots att det inte betonas så hårt i kursplanerna. I svenskämnet 

finns det tre så kallade ämneskonceptioner. Det betyder att det finns tre sorters 

traditioner som existerar bredvid varandra (Ibid. s. 50). 

    Ämneskonceptionerna är svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, 

svenska som färdighetsämne och svenska som ett historiskt humanistiskt ämne 

(Malmgren, 1996). I den första svenskämneskonceptionen studeras 

litteraturhistoria kronologiskt och med fokus på litterära verk som anses viktiga, 

i den andra tar litteraturen mindre plats medan språket tränas med isolerade 

övningar och i den tredje tar läraren avstamp i elevernas erfarenheter och väljer 

litteratur som han eller hon tror kan tilltala eleverna och som de kan lära sig av. 
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Här är teman mycket vanliga och eleverna förväntas lära sig genom att 

kommunicera med andra (Ibid. s. 87-89). 

    I denna uppsats analyseras vilken, om någon, ämneskonception lärarna tillhör 

och hur detta påverkar stoffet samt metodiken läraren väljer. 

Ämneskonceptionerna är således kopplade till frågorna som handlar om vilket 

stoff lärarna använder (alltså deras stoffrepertoar) och vilken metodik 

(förmedlingsrepertoar) de väljer. Om exempelvis stoffet läraren i min 

undersökning väljer är främst traditionella verk som läses epokvis tillhör läraren 

åtminstone till den litterära delen svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne. 

Får eleverna främst välja material själva så tillhör läraren i min undersökning 

istället svenska som historiskt humanistiskt ämne. Om det är någon lärare som 

inte direkt låter eleverna läsa texter utan hellre ger dem isolerade språkövningar 

till mytmålet så hör den läraren till svenska som färdighetsämne. När det gäller 

vilken ämneskonception en lärare i undersökningen bekänner sig till när det 

gäller stoffet, är det frågan ”Vilket stoff  planerar lärarna att använda?” som är 

aktuell.

    Beträffande förmedlingsrepertoar och ämneskonceptioner handlar det om 

vilket undervisningssätt läraren använder. Det kan vara så, exempelvis, att en 

lärare som bekänner sig till konceptionen svenska som litteraturhistoriskt ämne, 

håller mycket föreläsningar om litteratur och låter eleverna diskutera litteratur 

ofta. Vidare kan en lärare i konceptionen svenska som färdighetsämne låta 

eleverna fylla i till exempel lucktexter där grammatik övas in. Metodiken till 

svenska som historiskt humanistiskt ämne skulle kunna vara att eleverna får 

välja ut texter själva, kanske från internet, och presentera dem. I denna uppsats 

är det frågan ”Vilken metodik planerar lärarna att använda?” som är i fokus då 

förmedlingsrepertoar och ämneskonceptioner kopplas samman. 

    Följande figur förtydligar sammankopplingen mellan ämneskonceptioner och 

lärares repertoarer. Lärare 1 och 2 är endast exempel, där lärare 1 tillhör svenska 
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som litteraturhistoriskt ämne både till stoff och förmedling och lärare 2 svenska 

som historiskt humanistiskt ämne till stoff och förmedling.

Tabell 1: Exempel på sammankoppling av repertoarerna och 

ämneskonceptionerna

Svenska som 
litteraturhistoriskt 

ämne:

Svenska som 
färdighetsämne:

Svenska som 
historiskt 

humanistiskt 
ämne:

Stoffrepertoar: Lärare 1 Lärare 2
Förmedlingsrepertoar: Lärare 1 Lärare 2
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5. Metod

Denna uppsats använder sig av kvalitativa e-postintervjuer, en typ av metod som 

påminner om kvalitativ intervju, men som har egna drag. I detta kapitel redogörs 

först för den vanliga kvalitativa forskningsintervjun, därefter den datorstödda 

intervjun och skillnader mellan den och den vanliga kvalitativa intervjun, sedan 

kommer tillförlitlighet och generaliserbarhet, urval, etiska aspekter samt hur 

läroplansteori används i analysen.

5.1. Kvalitativ intervju

    

Enligt Kvale, S. och Brinkman, S. (2009) innebär den kvalitativa 

forskningsintervjun att forskaren försöker förstå den intervjuades värld, oftast 

genom att träffa personen och därmed kunna ställa följdfrågor och följa upp svar 

på olika sätt. Forskaren ska, på ett djupt plan, menar de, sätta sig in i 

intervjupersonens tankesfär och förstå honom eller henne. Tidigare ansågs den 

kvalitativa intervjun mer eller mindre otillförlitlig, bland annat eftersom det kan 

finnas ett visst mått av subjektivitet i angreppssättet. Resultatet av intervjun 

beror helt enkelt till stor del på den som intervjuar; hur bra den lyssnar och 

ställer följdfrågor. Kvalitativa intervjuer är idag dock accepterade som 

vetenskaplig metod (Ibid. s. 17)

    I denna uppsats används kvalitativ e-postintervju. Undersökningen kan räknas 

som kvalitativ, eftersom respondenterna uppmanades att utveckla sina svar väl 

och till sitt förfogande hade de obegränsat med utrymme. Frågan som ställdes 

till respondenterna var bred och krävde ett resonerande svar. Möjligheten fanns 

också att återkomma till svarspersonerna med följdfrågor om det skulle behövas, 

eftersom jag hade deras e-postadresser. Anledningen till att e-postintervju valdes 

är att den ger möjlighet att intervjua lärare från olika delar av landet utan att 
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forskaren behöver åka långt själv. Således sparar den på så sätt både tid och 

pengar. 

    Anne Ryen (2004) skriver om både fördelar och nackdelar med e-

postintervjuer. Enligt henne är e-postintervjun en ”ny och annorlunda möjlighet 

att samla in data” (Ibid. s. 195) och en helt egen form av intervju med drag av 

vanlig personlig intervju. Några positiva aspekter av denna typ av intervju är, 

menar hon, att den kan gå snabbt, forskaren kan nå informanter som bor långt 

borta, forskaren behöver inte boka in möten med upptagna informanter, det är 

möjligt att skicka e-post till flera på en gång, den intervjuade kan formulera data 

på egen hand, intervjupersonen kan ta den tid han eller hon behöver för 

reflektion samt att forskaren slipper transkribering av intervjumaterial (Ryen, 

2004). 

    Det finns dock även svårigheter med e-postintervjuer, anser Ryen (2004). Det 

som är mest uppenbart är att forskaren, vid en e-postintervju, inte träffar 

intervjupersonen och därför inte får någon personlig kontakt. Detta kan innebära 

svårigheter exempelvis med intervjupersonens motivation. Det är också så att e-

postintervjuer ställer krav på att informanterna är goda skribenter. En annan 

svårighet, skriver Ryen, kan vara att alla inte har tillgång till en egen dator. Har 

personen inte det på arbetet kan det hindra honom eller henne att kontrollera e-

posten eller sätta sig och skriva. Vidare är det svårt att ställa följdfrågor och att 

garantera att den intervjuade svarar på alla frågor (Ryen, 2004). Problem som 

rör etiken tas upp i etikavsnittet. 

    Jag upplevde att det var problem med att inte träffa respondenterna i 

intervjusituationen. Eftersom jag inte var närvarande när de svarade på frågorna 

kunde jag inte stödja, uppmuntra eller klargöra saker för dem. Att inte ha någon 

personlig kontakt var alltså svårare än jag hade förutsett. Deltagarna skulle svara 

på min intervjufråga på egen hand framför sin dator och jag misstänker att det 

hade varit lättare för dem om de hade haft någon att tala med. Jag tror att det 

hade varit mycket lättare att motivera dem om jag hade mött dem personligen. 
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När de skriver sina svar själva är det troligtvis också svårare att lita på att den 

som svarar gör det tillförlitligt. Man ser inget minspel eller något kroppsspråk på 

personen och det är en nackdel. Lägg ihop detta med att intervjupersonen inte 

har någon personlig relation till den som intervjuar och risken är troligen något 

större än vid en personlig intervju att respondenten skriver det som den vet är ett 

bra svar och inte det som är förenligt med sanningen.  

5.2. Tillförlitlighet och generaliserbarhet:

Det var svårt att få in svar från lärarna. På ett 50-tal skickade mail svarade 

endast sex lärare. Eftersom det är ett stort bortfall av informanter i 

undersökningen kan det vara så att det är särskilt engagerade lärare som har 

svarat. Då underlaget dessutom är så litet, kan jag inte dra några slutsatser om 

hur svensklärarkåren generellt undervisar i mytmålet. Studien gäller således 

endast de sex deltagande lärarna. Svaren jag fick in varierade i längd. Några 

lärare nöjde sig med att skriva en halv sida, medan andra bifogade upp till 

ungefär fem sidor. Jag fick in ett prov från en lärare. Eftersom undersökningen 

enbart bygger på intervjuer där lärarna skrivit ned vad de gör kan jag inte dra 

några slutsatser om vad som verkligen händer på lektionerna i verkligheten. Jag 

har inte haft möjlighet att kontrollera om planeringarna verkligen ser ut som 

lärarna har talat om för mig att de gör. Det hade krävt veckor av observationer i 

alla de intervjuade lärarnas klassrum. 

5.3. Etiska aspekter

I uppsatsen har jag beaktat Vetenskapsrådets informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2009). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanterna om syftet 
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med uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2009). Detta gjorde jag i mitt brev till 

informanterna. Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva bestämmer om de 

exempelvis vill avbryta undersökningen (Vetenskapsrådet, 2009). Även detta 

informerades mina informanter om. 

    Enligt konfidentialitetskravet är det mycket viktigt att ”alla uppgifter om 

identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 

sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående” 

(Vetenskapsrådet, 2009). Ryen (2004) påpekar att det är viktigt att forskaren, vid 

e-postintervjuer, måste tänka på var informanterna ska öppna sitt e-postkonto. 

Det är inte godtagbart att maila dem hem, eftersom anonymiteten inte kan 

garanteras då. Jag vet namnen på alla lärarna i min undersökning, eftersom 

namnen finns på deras e-postadresser, men jag har inte träffat lärarna. Jag vet 

även namnen på skolorna. I uppsatsen har jag givit lärarna fingerade namn och 

således är de anonyma. Även lärarnas skolor är avidentifierade. Lärarnas svar 

finns lagrade på mitt e-postkonto och till det har endast jag lösenordet. Jag har 

endast mailat till deras arbetsrelaterade mailadress. 

    Avslutningsvis handlar nyttjandekravet om att det som kommer fram i 

projektet enbart får användas till denna uppsats och inte i något kommersiellt 

syfte, exempelvis (Vetenskapsrådet, 2009). Även detta informerades deltagarna 

om. 

5.4. Urval

Innan forskaren börjar med att göra ett urval till undersökningen är det viktigt att 

bli klar med frågeställningen till det projekt som ska genomföras (Ryen, 2004). 

De frågor som min uppsats ska ge svar på är: Vilket stoff planerar lärarna att 

använda i undervisningen? Vilken metodik planerar de använda? Hur planerar 

de att bedöma att eleverna uppnått målet? Har lärarens utbildning betydelse för 

hur undervisningen planeras? Är lärarnas planeringar likvärdiga? 
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    När frågeställningen är klar, är det dags att välja olika kriterier för hur urvalet 

ska se ut.  Då analyseras vilken organisation som passar för undersökningen, 

vilken del av organisationen och vilka personer som ska delta (Ryen, 2004). Det 

som gäller vid detta är urval är att ”Undersökningspersonerna väljs av forskaren 

själv eller väljer sig själva” (Ibid. s. 77). Enligt Ryen är det inte så att ett stort 

urval är bättre än ett litet. Det är vidare inte, menar hon, antalet intervjuade som 

är betydelsefullt, utan hellre informationen forskaren får ut av intervjuerna. Det 

som är centralt i intervjun är ”den enskilda undersökningspersonen och hennes 

sätt att se på världen” (Ibid. s. 77). Trots detta, anser Ryen, är det ändå bra om 

forskaren kan försöka att variera urvalet något och använda variabler såsom kön 

och ålder. Forskaren ska leta efter intervjupersoner som är väl insatta i ämnet. 

Det är dock viktigt att forskaren inte försöker övertala någon att vara med, 

eftersom resultatet av intervjun kan påverkas om intervjupersonen egentligen 

inte vill vara med (Ryen, 2004). 

   Det första kriteriet i min undersökning var att välja organisation. I detta fall är 

det en skola och delen av organisationen är gymnasieskolan. Det andra kriteriet 

handlade om personerna som ska intervjuas. De är i detta fall gymnasielärare i 

ämnet svenska. Ett tredje kriterium var att svensklärarna skulle vara från olika 

gymnasieskolor i Sverige. Planen från början var att jag skulle intervjua nio 

lärare från tre gymnasieskolor i olika delar av södra och mellersta Sverige. De 

skulle helst vara i olika åldrar och antalet män och kvinnor skulle vara 

någorlunda jämt fördelat, men detta kunde jag inte styra så hårt, eftersom jag 

inte visste vilka som skulle svara.  

    Jag valde slumpvis ut tre gymnasieskolor i södra och mellersta Sverige och 

ringde till ämnesföreträdarna på dessa skolor. Anledningen till att jag valde 

ämnesföreträdarna var att de troligen är väl insatta i svenskämnet och dessutom 

har kännedom om vilka andra svensklärare på deras skola som skulle kunna 

tänka sig att vara med. Alla ämnesföreträdarna var kvinnor, men jag bad dem att 

prata med manliga svensklärare om att vara med. Det gick de med på att göra. 

33



    Min förhoppning var att tre lärare på varje skola skulle svara. 

Ämnesföreträdarna lovade att försöka svara själva och dessutom berätta om mitt 

projekt och skicka mitt brev till ett 10-tal andra lärare, i olika åldrar och av olika 

kön, på sina respektive skolor. I denna första omgång fick jag ett svar. Då ringde 

jag runt och påminde ämnesföreträdarna om min undersökning. Jag fick då 

namnen på sex intresserade lärare (ej ämnesföreträdare). Jag ringde själv till 

dessa och de lovade att svara. Jag ringde även till fyra andra skolor och talade 

med ämnesföreträdarna där. Även dessa mailade till 10-talet lärare på sin 

respektive skola. Det dröjde någon vecka, men jag fick inga svar och då ringde 

jag runt samt skickade mail och påminde lärarna igen. Alla lärare verkade vara 

villiga att svara, men de sa alla att de hade mycket knappt om tid, eftersom det 

var i slutet av höstterminen.

    Från första omgången kom inga fler svar, men från den andra svarade fyra 

lärare. Då hade jag fem, men jag ville gärna ha fler. Den sista läraren som 

svarade fann jag genom en kontakt. Jag känner inte den lärare som svarade 

personligen och har aldrig träffat personen. När jag hade skrapat ihop sex lärare 

nöjde jag mig, eftersom jag hade knappt med tid och jag dessutom bedömde att 

de flesta som hade svarat hade gjort det relativt utförligt. 

   Ryens (2004) tanke om att den mänskliga kontakten saknas vid e-postkontakt 

och att detta kan innebära ett problem stämmer in på hur urvalsprocessen gick 

till i arbetet med denna uppsats. Det var mycket svårt att motivera informanterna 

att skriva svar till mig. 

    Av de som svarade var fem av sex kvinnor. Kvinnorna är i åldern 43-62. En 

man svarade och han är 36 år. Således saknas yngre kvinnor samt män i 

medelådern och uppåt. Jag kommer nu kort att beskriva de deltagande lärarna. 

Lärare 1, Monika, är 62 år och har en adjunktsexamen. Hennes andraämne är 

franska och hon undervisade vid intervjutillfället endast yrkesklasser i Svenska 

A. Lärare 2, Karin, är 51 år och har utbildning till gymnasielärare i svenska och 

engelska. Hennes utbildning i svenska består av 40 (gamla) poäng i 
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litteraturvetenskap och 40 (gamla) poäng i nordiska språk. Lärare 3, Anna, är 50 

år. Hennes andraämnen är svenska som andraspråk och karaktärsämnen för 

Barn- och fritidsprogrammet. Anna har gymnasielärarutbildning och undervisar 

komvuxelever. Lärare 4, Fredrik, är 36 år och har magisterutbildning i svenska 

med pedagogisk påbyggnad. Han undervisar svenska i en samhällsklass med 

inriktning ekonomi och en klass på handelsprogrammet. Fredriks andraämne är 

historia. Lärare 5, Birgitta, är 47 år och behörig lärare i svenska, engelska samt 

svenska som andraspråk. Hon undervisar på komvux. Den sista läraren jag har 

fått in svar från är Tanya, en 43-årig kvinna, som är utbildad ämneslärare i tyska 

och svenska. I svenska undervisar hon främst på naturvetenskapliga 

programmet, i tyska samhällsprogrammet och naturvetenskapliga programmet 

och i svenska som andraspråk i princip alla program. 

Mina intervjufrågor ser ut som följer: 

Bakgrundsfrågor om dig själv:

Man eller kvinna? 

Ålder?

Vilket andraämne har du?

Vilken typ av svensklärarutbildning har du? 

Vilka/vilken typ av elevgrupp/er undervisar du?

Fråga med anknytning till målet ”känna till några vanliga myter och motiv 

i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika 

tider”:

Jag vill att du beskriver så utförligt och detaljerat som möjligt hur du

i din undervisning arbetar med detta mål. I din beskrivning

vill jag att du redogör för planering, innehåll, omfattning, typ av

material som du använder, hur du examinerar och bedömer målet och så vidare. 

Beskriv också om du skulle vilja arbeta med området på ett annat sätt
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och vilka hinder och möjligheter du ser för att göra det. Om du har

möjlighet skulle jag vara tacksam om du till din beskrivning bifogar

exempel på lektionsplaneringar, material som du använder och

prov/examinationsuppgifter som åskådliggör hur du arbetar med detta mål.

Skriv in ditt svar här:

5.5. Teoretisk utgångspunkt i analysen

I min undersökning ska jag använda de olika repertoarerna (Linde, 2002) samt 

ämneskonceptionerna (Malmgren, 1996) när jag analyserar. Jag kommer att ta 

reda på vilken typ av svensklärarutbildning informanterna har, vilket material de 

använder och hur han eller hon lägger upp sin undervisning samt examinerar. 

När det gäller ämneskonceptionerna kommer jag att analysera om det är möjligt 

att spåra dem i lärarnas planeringar. De frågor som står i fokus för den teoretiska 

analysen är: 

• Vilket stoff planerar lärarna att använda i undervisningen?

• Vilken metodik planerar de använda?

• Hur planerar de att bedöma att eleverna uppnått målet?

• Har lärarens utbildning betydelse för hur undervisningen planeras?

• Är lärarnas planeringar likvärdiga?

Frågorna är utformade för att uppsatsen ska kunna besvara syftet som är att 

utifrån läroplansteori beskriva och analysera hur några svensklärare 

transformerar målet ”känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, 

vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider” i kursen 

Svenska A. Anledningen till att detta är ett intressant område att undersöka är att 

lärare har stor frihet att själva utforma undervisningen och målet som är i fokus 

kan tolkas på många olika sätt. På sidan 27 finns en figur som visar hur 

ämneskonceptionerna hänger ihop med repertoarerna. 
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6. Resultat

För att ta reda på hur lärare planerar att undervisa i mytmålet har jag intervjuat 

sex gymnasielärare i svenska. Intervjuerna gjorde jag via mail, så lärarna har 

svarat på mina bakgrundsfrågor och den stora frågan om 

undervisningsplaneringen skriftligen. Syftet med att lärarna skulle skriva om 

sina planeringar var att undersöka vad olika svensklärare tar upp i ett och samma 

mål och sedan analysera svaren med hänsyn till lärarnas repertoarer och 

ämneskonceptioner. Varje lärare har skrivit fritt om sin planering. Svaren 

varierar mellan ½ sida till flera sidor. 

6.1. Planeringarna

Nu presenterar jag lärarnas planeringar, en i taget. Varje lärarbeskrivning inleds 

där läraren börjar i undervisningen i mytmålet och slutar där lärarens 

undervisningsplanering tar slut. Planeringarna besvarar inte ensamma 

frågeställningarna, utan det gör analysen som följer efter planeringsavsnittet. 

Alltså är frågeställningarna kring stoff, metodik, utbildning och bedömning 

inbakade i varje presentation. Frågan om likvärdighet berör inte i detta kapitel, 

utan den kommer först i analysen. 

Lärare 1, Monika, inleder med att låta eleverna välja en skapelseberättelse i en 

lärobok (Svenska spår 1) att läsa och arbeta med. De ska rita en teckning till 

berättelsen och berätta vilken världsdel den är hämtad från. Därefter ska de 

presentera skapelseberättelsen i en liten grupp. Vid presentationen ska de kunna 

redogöra för likheter och skillnader mellan myterna, återkommande inslag och 

varför de tror att skapelsemyter finns. När eleverna har gjort detta är det dags för 

nästa steg. Då ska de skriva en egen skapelseberättelse. Eleverna får då följande 

utdrag som inspiration:
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Jorden har under många år av miljöförstörelse, utsläpp från 

fabriker och bilar, klimatförändringar gått under. Det finns 

ingenting kvar. Plötsligt händer något, en ny värld är på väg att 

skapas. Låt dig inspireras av de skapelseberättelser du just läst 

eller annan litteratur (fantasy, bibeln, vetenskapsmagasin m.m.) 

(Monika)

 

Efter att ha läst detta ska eleverna skapa en ny jord eller utgå ifrån den förstörda 

som finns kvar. För att de ska bli godkända ska de delta i diskussioner om 

myterna, skriva en egen skapelseberättelse och rita en bild till. Gör de detta får 

de godkänt. Vill de ha ett högre betyg måste språket vara korrekt, stilen vara 

personlig och effektfull och källor måste finnas med.  

    Lärare 2, Karin, kallar sitt avsnitt ”sagor och myter”. Hon brukar börja med 

att eleverna får läsa en saga gemensamt i klassen och sedan tar Karin upp vad 

som är typiskt i sagans stil. Därefter väljer eleverna en egen saga som de 

undersöker och letar upp sagans stildrag i. De talar sedan om olika sagor och 

varför de berättas. Nästa steg i Karins planering är att klassen jämför sagan med 

sägnen. I det här momentet anlitar hon ofta bibliotekarien, som kommer och 

berättar sagor och sägner. Någon gång ibland tar hon också med klassen på ett 

studiebesök på ett sagomuseum. Till slut skriver eleverna en egen saga, i vilken 

Karin rättar språk och innehåll. 

    Utöver detta brukar Karin använda sig av vandringssägner. Hon berättar då 

först själv en sådan och frågar om eleverna har hört den tidigare. För det mesta 

är det någon som har det och ibland kan de också själva berätta någon liknande 

historia. Därpå delar Karin ut en vandringssägen var till eleverna. De får lära sig 

den utantill och berätta den för klassen. Efter den här lektionen listar hon, 

tillsammans med klassen, typiska drag i en vandringssägen. Hon frågar klassen 

vad de tror om varför vandringssägner uppkommer och sedan styr hon dem så 
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att de förstår att de kommer från människors fördomar och rädslor. Slutligen 

skriver de en egen vandringssägen som de framför i klassen. 

    Karin tar även upp myter ur grekisk mytologi. Varje elev får en gud som de 

ska undervisa de andra om. Här ska eleverna titta på vilken roll guden spelar i en 

myt. Även denna myt ska de lära sig och återberätta för klassen. När hon gör 

den här delen brukar hon även ha med några berättelser från bibeln. Två 

exempel är Simson och Delila samt David och Goliat. Här pratar de om 

innehållet och syftet i berättelserna. Ibland tar Karin även upp olika 

skapelseberättelser och eleverna jämför dessa myter med varandra i ett 

grupparbete. Karin kan inte riktigt säga hur lång tid hon håller på med myt-

målet, men det är ett mål som hon lägger i slutet av A-kursen och antalet timmar 

kvar i kursen avgör hur mycket klassen hinner med. 

    Lärare 3, Anna, använder sig av tre olika läroböcker; Litteraturorientering, 

Antologi 1 och Levande texter. Klassen ägnar sig åt litteraturläsning i de två 

förstnämnda böckerna och Anna har föreläsningar om vanliga myter från 

forntiden och antiken. Sedan har klassen diskussioner där de jämför moderna 

myter med vad människor har funderat över förr. Hon ber klassen att undersöka 

skillnader och likheter. När avsnittet är klart gör eleverna ett prov. Detta består 

av frågor på och analyser av texter de läst. Anna skriver att hon inte har tid att 

göra någon fördjupning, eftersom antalet timmar för svenskämnet är reducerat 

på hennes skola. 

    Lärare 4, Fredrik, 36 år, skriver att han ”behandlar målet synnerligen 

summariskt, det ägnas ej ett eget moment, har ingen examination etc.” Däremot 

använder han ”sagor och myter som en tacksam grund i litteraturundervisningen 

för att åskådliggöra olika berättartekniska grepp med mera”(Fredrik). Han tycker 

att det brukar vara bra att inleda så för att sedan gå vidare och ge eleverna ”en 

grundläggande litteraturteoretisk genomgång”. Enligt Fredrik är mytmålet 

”lågprioriterat i min egen undervisning, liksom för många av mina kolleger…”. 
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    Lärare 5, Birgitta, använder ungefär fyra timmar till mytmålet. Hon inleder 

avsnittet med myter och motiv med att ställa frågor till eleverna kring Odyssén 

och kända sagofigurer. För att väcka intresse ber hon eleverna fundera på hur det 

kommer sig ”att vi i modern tid blir fängslade av Odysseus och hans äventyr i 

Troja och under resan hem till Ithaka? Är det alla de mystiska varelserna som 

han möter som gör det spännande?”(Birgitta). Hon redogör sedan för Bröderna 

Grimm och knyter an till Walt Disneys tecknade filmer, där exempelvis 

Askungen, Törnrosa och Snövit porträtteras. I slutet på inledningen får eleverna 

”fundera över… om alla sagor kan säga något om det levande livet; kanske är 

det så att det är därför de lever kvar. En annan fråga är också: Är sagan en del av 

vår kultur? Vilken roll spelar sagan i vårt liv?” (Birgitta). 

    Efter Birgittas inledning får eleverna ett kompendium med fyra olika typer av 

berättelser; två sagor, en fabel och en folksägen. Den första sagan är 

Sagoberätterskans egen saga och uppgifterna till den är: ”Varför blir sultanen en 

tyrann? Hur betraktar han kvinnan? Förändras hans syn? Hur kan det komma sig 

att sultanen låter Schecherade leva? Kan denna saga berätta något om det 

levande livet? ”(Birgitta).

    Till Snövit och de sju dvärgarna ska eleverna finna olika kännetecken i en 

saga. De får hjälp genom att Birgitta ger dem ett antal sagoingredienser. Det 

eleverna ska hitta är: hur sagan inleds och avslutas, magiska tal, ont och gott, 

fattig och rik, det lyckliga slutet, schablonartade personer, magiska föremål eller 

”djur som talar människors språk”. Eleverna ska även svara på frågan om sagan 

säger något om livet. 

    Till fabeln Syrsan och myran ska eleverna först redogöra för budskapet och 

därefter tala om vilka talesätt de känner till där människor liknas vid djur. De 

ska till sist svara på frågan om vad följande ordspråk betyder: ”Annans ko har 

alltid större juver. Lär känna modern innan du gifter dig med dottern. Det hus 

som inte mottar gäster besöks aldrig av änglar” (Birgitta). 
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    Slutligen arbetar eleverna i Birgittas klass med folksägnen Kalvarna dansades 

ihjäl. Till den ska de ”argumentera utifrån följande tes: Synden straffar sig 

själv!”(Birgitta) och även försöka hitta andra teser som de kan argumentera för. 

    Birgittas elever behöver inte göra någon skriftlig inlämning om de är med på 

lektionerna. Ibland har dock Birgitta distanselever och de lämnar in skriftliga 

svar på samma uppgifter. ”Jag använder mig av temat så att eleverna lär sig att 

analysera och för att sedan kunna skriva en bokuppsats” (Birgitta). 

    Den sista läraren i min undersökning är Tanya. Hon planerar ungefär tio 

lektioner för mytmålet. Hon skriver att ”jag brukar se målet som ett enskilt 

moment och ser det som en introduktion till litteraturkursen i Sv B” (Tanya). 

Hon går igenom vad sagor, myter och fabler är. Här säger hon själv att det blir 

ett stort antal termer. Det här är vad eleverna ska kunna i Tanyas klass: folksaga, 

konstsaga, fabel, skapelsemyt, vandringssägen, fantasy, isländska sagor, 

sagoillustration, novellsaga, metafor, liknelse, alliteration, stående epitet, antites, 

pleonasm (två ord som betyder ungefär samma sak står efter varandra), strof, 

personifikation och symbol. När det gäller specifika kännetecken i sagor ska de 

kunna urskilja detta: 

• ”Syfte: a) att underhålla b) att förmedla normer c) att ge 

värderingar och praktiska råd d) delge erfarenheter

• Kännetecken: 

     a) ej plats- eller tidsbundna 

b) tre- eller sjutal 

c) motsatser t ex det goda mot det onda 

d) magik t ex trollspön, flygande mattor 

e) djuren kan tala 

f) gärna troll, feer, häxor och jättar 

g) lyckligt slut
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h) schablonartade personbeskrivningar t ex elak styvmor” 

(Tanya)

Tanyas elever läser skapelsemyter, exempelvis den isländska, konstsagor och 

folksagor samt fabler. När det gäller fabler ger hon som exempel Aisopos och 

Jean de la Fontaine. Hon tycker om bilder och försöker knyta an till exempelvis 

John Bauer. Tanya skriver att hon har haft olika typer av examinationer, men att 

hon den senaste gången gjorde ett läxförhör och lät eleverna välja mellan att 

skriva en egen saga eller framföra en äldre saga. Stoffet hämtar Tanya delvis 

från en lärobok; Svenska i tiden.  Hon skriver inte varifrån hon hämtar 

resterande material. Tanya arbetar mycket med att hon själv berättar, skriver på 

tavlan och visar bilder. 

Tanya är den enda läraren i min undersökning som bifogar ett prov. Det är ett 

läxprov med nio frågor, där den sista innehåller delfrågor a-i. Eleverna ska 

kunna de saker som Tanya har gått igenom på lektionerna, exempelvis ”ange 

fyra typiska drag för en folksaga/konstsaga” (Tanya), ge ”ett exempel på en 

skapelsemyt” (Tanya) och förklara nio olika litterära termer. 
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7. Analys

Jag kommer nu att analysera svaren med stöd av läroplansteori, där jag alltså 

tittar på hur kursmålet ”känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, 

vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider” i kursen 

Svenska A transformeras, alltså hur lärarna planerar att omsätta det i praktiken. 

De två första aspekterna jag undersöker är lärarnas stoffrepertoar (Vilket stoff 

planerar lärarna att använda i undervisningen?) och förmedlingsrepertoar 

(Vilken metodik planerar de använda?). Till dessa två knyts 

ämneskonceptionerna svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, svenska 

som färdighetsämne och svenska som historiskt humanistiskt ämne (Malmgren, 

1996), eftersom de handlar om vilket stoff och vilken metodik lärarna använder. 

Jag tar sedan upp lärarnas potentiella repertoar (Har lärarens utbildning 

betydelse för hur undervisningen planeras?)  (Linde, 2002). Vidare analyserar 

jag likvärdigheten i innehållet i lärarnas planeringar samt i deras 

examinationssätt (Är lärarnas planeringar likvärdiga?). Detta gör jag genom att 

sätta samman lärarnas stoffrepertoar (Linde 2002) med förmedlingsrepertoaren 

(Linde 2002). Detta blir då en del av lärarens manifesta repertoar. 

    

7.1. Stoffrepertoar – vilket stoff planerar lärarna att använda i 

undervisningen?

De olika typer av berättelser som lärarna i min undersökning tar upp i 

undervisningen i mytmålet är sagor, sägner, fabler, skapelseberättelser, grekisk 

mytologi och andra myter. Den typ som flest lärare använder är sagan. Fyra 

lärare; Karin, Fredrik, Birgitta och Tanya tar in sagor i sina klasser. Karin, 

Birgitta och Tanya använder sägner. Skapelseberättelser tar Monika och Tanya 
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alltid in och Karin om tid finns. Grekisk mytologi används av Karin, Anna och 

Tanya. Fabler låter två av lärarna eleverna läsa: Birgitta och Tanya. Slutligen tar 

Anna och Tanya upp andra myter. 

    Tanya är den lärare som låter eleverna läsa flest antal olika typer av 

berättelser. Hon får med alla nämnda sorter. Karin får in tre, ibland fyra (sagor, 

sägner, grekisk mytologi och ibland skapelseberättelser). Birgitta tar med tre 

(sagor, sägner och fabler). Anna får med två typer (grekisk mytologi och andra 

myter), Fredrik troligtvis en (sagor, eventuellt något mer, men det är svårt att 

utläsa ur hans intervjusvar) och Monika en (skapelseberättelser). 

    När jag undersöker lärarnas stoffrepertoarer kan jag se att de tolkar mytmålet 

på olika sätt. Någon anser att myter och motiv innebär att eleverna ska läsa 

skapelseberättelser medan en annan tycker att det i detta ingår att läsa sagor, 

sägner, fabler, skapelseberättelser, grekisk mytologi samt andra myter. 

Sammanfattningsvis skiljer sig deras stoffrepertoar på så sätt att de alla använder 

olika typer av material. 

    Enligt Linde (2006) är det möjligt att analysera hur läroböckerna styr när man 

tittar på hur läroplanen transformeras. Denna del av analysen hör ihop med 

stoffrepertoaren, eftersom den handlar om vilket stoff lärare väjer ut. Lärarna i 

min undersökning gör på olika sätt när det gäller läroböcker. Några väljer ut det 

som de tycker är bra. Detta gäller Monika, som låter eleverna välja 

skapelseberättelse ur en lärobok och Tanya, som säger att hon hämtar material 

från en lärobok. Anna är den enda som endast använder texter från läroböcker. 

Karin verkar inte ha någon lärobok alls till mytmålet och Birgitta har satt ihop 

ett eget kompendium med texter hon tycker är bra. Fredrik anger inte att han 

använder någon lärobok. 
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7.2. Förmedlingsrepertoar – vilken metodik planerar lärarna att 

använda?

Jag har beskrivit att det stoff som lärarna tar upp skiljer sig åt. Hur ser det ut 

med sättet de lägger upp undervisningen då? Vilken förmedlingsrepertoar har 

de? Om man utgår ifrån det som lärarna i undersökningen har skrivit till mig, är 

det så att två av dem använder sig av föreläsningar, diskussioner och ett 

avslutande prov. Det är Anna och Tanya. Utöver provet, där ett antal litterära 

termer ingår, får Tanyas elever även skriva en egen saga.       

    Birgitta utmärker sig genom att hon ger eleverna ett kompendium med texter 

och uppgifter och sedan får eleverna arbeta självständigt med det. Hon har sedan 

gruppdiskussioner, men inte något prov eller någon skrivuppgift. Anledningen 

till att Birgitta väljer detta undervisningssätt kan vara att hon inte bara har 

grupper, utan även distanselever. Det är troligtvis enkelt för henne att ha samma 

undervisningsmaterial till grupperna hon träffar och de elever som läser på 

distans. 

    Monika är den enda som låter eleverna rita. De ska både göra en teckning till 

en skapelseberättelse de läst och sedan till en de skrivit själva. Monika verkar 

inte föreläsa särskilt mycket eller bestämma vad eleverna ska läsa. De får välja 

själva vilken skapelseberättelse de vill läsa och sen presentera den i en grupp. 

De ska även skriva en egen skapelseberättelse. Monika är, om man tittar på det 

som hon har skrivit till mig, en lärare som inte kräver att eleverna ska läsa 

särskilt mycket text eller träna sig på att tolka litteratur till just det här målet.  

    Karin har ett mycket noggrant och genomtänkt upplägg på sin planering, 

tycker jag. Hon vill inte bara dela ut en uppgift till eleverna och låta dem arbeta 

själva, utan börjar alltid i det gemensamma. Karin är den som, om man läser 

intervjuerna, är den som läser mest högt/berättar sagor och sägner själv. Hon 

verkar mycket mån om att alltid först lära eleverna hur de ska göra innan hon 
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ger dem en uppgift. Hon läser en saga och klassen tar tillsammans med henne ut 

typiska drag. Efter det väljer de själva en saga och letar stildrag i den. Hon tar 

även in bibliotekarien som berättare. 

    Eleverna gör också studiebesök på ett sagomuseum, något som ingen annan 

lärare i mitt underlag gör. Efter att eleverna fått höra vandringssägner av Karin 

skriver de egna. Därefter låter Karin eleverna undervisa varandra om grekiska 

gudar och även återberätta en grekisk myt inför klassen. Karins upplägg till 

mytmålet är krävande för eleverna, eftersom de utför många olika uppgifter. 

Men jag tror att hon förbereder eleverna på de olika uppgifterna på ett bra sätt, 

så att många klarar av det. Hon riktar heller inte in sig på detaljkunskap, och 

därför tror jag att hennes elever kommer ihåg det de lär sig hos henne. 

    Fredrik skriver att han inte gör något särskilt till mytmålet och därför är det 

svårt att analysera hans förmedlingsrepertoar. 

7.3. Ämneskonceptioner – kan de spåras när det gäller stoff- och 

förmedlingsrepertoarer och har de i så fall betydelse för hur 

undervisningen planeras?

Nu övergår jag till att undersöka om jag kan spåra ämneskonceptionerna 

svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, svenska som färdighetsämne 

eller svenska som historiskt humanistiskt ämne (Malmgren, 1996). Jag tar upp 

både stoff- och förmedlingsrepertoarerna hos lärarna, det vill säga dels vilken 

litteratur och dels vilken metodik de planerar att använda.

   Först tittar jag på stoffrepertoaren. En av lärarna, Anna, visar en tydlig tendens 

att planera för att undervisa litteraturhistoria kronologiskt. Anna skriver inte 

exakt vilka texter hon använder, men eftersom hon tar in myter från antiken och 

forntiden via en lärobok (vars upplägg är epok för epok) så antar jag att flera 

texter är äldre klassiska verk. Genom att hon tar in antiken och forntiden till 

mytmålet så visar hon också att hon troligtvis har en tanke om att läsa 
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litteraturen i svenskämnet kronologiskt och därför placerar jag in henne i den 

litteraturhistoriska ämneskonceptionen när det gäller stoffrepertoaren. 

    Några lärare tar med klassiska verk, men går inte vidare med exempelvis 

medeltiden som de skulle kunnat göra om de velat läsa epok för epok. Karin tar 

med grekiska myter och låter eleverna lära sig om grekiska gudar. Birgitta 

inleder med att berätta om Odyssén, som är ett klassiskt verk från antikens 

Grekland. Sedan fortsätter hon inte kronologiskt med andra grekiska verk och 

forntiden i Norden, utan hoppar raskt vidare till sagor i 1800-talets Tyskland. 

Hon väljer både kända och mer okända sagor. Tanya tar med äldre klassiska 

verk, men tyngdpunkten ligger främst på sagor, fabler och skapelsemyter, så 

även om hon har med äldre klassiska verk så verkar inte kronologin vara det 

viktiga för henne. Sammanfattningsvis undervisar Karin, Birgitta och Tanya om 

klassiska verk, men de låter troligen inte kronologin styra helt. Den 

ämneskonception som ändå ligger närmast dem är den litteraturhistoriska, 

eftersom de tar klassiska verk och inleder med antikens Grekland, som 

traditionellt kommer först i litteraturstudier. Monika låter eleverna välja en 

skapelsemyt helt fritt. Därför placerar jag henne i ämneskonceptionen svenska 

som historiskt humanistiskt ämne. Lärare inom denna konception vill gärna utgå 

från elevernas intressen. Fredrik skriver för lite för att jag ska kunna analysera 

vilken ämneskonception han ligger närmast. 

    När det gäller förmedlingsrepertoaren är det Anna som ligger tydligast inom 

den litteraturhistoriska ämneskonceptionen, eftersom hon håller föreläsningar, 

diskussioner och avslutar med ett prov. Även Birgitta, Tanya och Karin berättar, 

håller diskussioner eller föreläser om antika verk och kan därför räknas till den 

litteraturhistoriska ämneskonceptionen. Tanya låter också eleverna skriva en 

egen saga och därför hamnar hon, utöver svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne, i kategorin svenska som historiskt humanistiskt ämne också. 

Karin skriver att hon låter eleverna skriva en egen vandringssägen och därför 

placerar jag in även henne också i svenska som historiskt humanistiskt ämne .
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Monika, däremot, låter främst eleverna rita och skriva egna berättelser och 

hamnar då i ämneskonceptionen svenska som historiskt humanistiskt ämne. 

    Svenska som färdighetsämne (Malmgren, 1996) har att göra med den tradition 

som funnits inom svenskämnet att fokusera på språkriktighet (Linde, 2006). 

Bergman (2007) kom i sin undersökning av fyra gymnasieklassers 

svenskundervisning fram till att eleverna främst ägnade sig åt färdighetsträning i 

Svenska A. När det gäller lärarna i min undersökning kan jag se att de inte alls 

låter eleverna träna isolerad språkträning när det gäller mytmålet, men att några 

av dem använder målet som så att eleverna får skriva egna sagor och sägner 

läraren sedan rättar. För Monika spelar språket roll om eleverna ska få VG på 

skrivuppgiften. Hon vill här att eleverna ska skriva korrekt och personligt. De 

gör dock ingen isolerad språkträning och därför räknas denna typ av 

undervisning inte till svenska som färdighetsämne. Även Karins och Tanyas 

elever skriver egna texter, men de uppger inte alls att språket har betydelse för 

betyget här. Anna låter eleverna göra prov och hon säger ingenting om att 

språket skulle spela någon roll för resultatet. Birgitta har främst 

gruppdiskussioner och således har inte skriftspråket någon betydelse för betyget 

då.  

I figuren nedan kan man tydligt se att de allra flesta lärarna ligger närmast 

ämneskonceptionen svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne när det gäller 

stoffrepertoaren, men att några av dem blandar denna konception med svenska 

som humanistiskt ämne beträffande förmedlingsrepertoaren. 

Ämneskonceptionerna kan alltså spåras hos lärarna och de har betydelse för hur 

undervisningen planeras. Särskilt tydligt blir det hos Monika (svenska som 

historiskt humanistiskt ämne), som i sin planering visar att hon försöker få 

eleverna att arbeta kreativt och välja själva utan att hon styr för mycket. 
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Tabell 2: Lärarnas repertoarer och ämneskonceptioner kan 

sammankopplas som i följande tabell:

Svenska som 

litteraturhistoriskt 

bildningsämne:

Svenska som 

färdighetsämne:

Svenska som 

historiskt 

humanistiskt 

ämne:
Stoffrepertoar: Birgitta

Anna

Tanya

Karin

Monika

Förmedlingsrepertoar: Birgitta

Anna

Tanya

Karin

Karin

Tanya

Monika

7.4. Potentiell repertoar – vilken utbildning har lärarna och har det 

någon betydelse för hur undervisningen planeras?

De intervjuade lärarnas potentiella repertoar (Linde, 2006) är att de alla är 

behöriga gymnasielärare i svenska. Någon har 40 poäng i svenska och 40 poäng 

i litteraturvetenskap medan en annan har läst svenska upp till magister, men 

ingen litteraturvetenskap. Alla anger inte exakt hur deras poäng är fördelade. 

Det kan spela roll hur svenskutbildningen ser ut, tror jag, eftersom en lärare som 

inte har läst litteraturvetenskap alls troligtvis har grundare kunskaper inom detta 

ämne än en som har läst det. Den enda som tydligt angav exakt vilken typ av 
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poäng de har i svenska var Karin. Hon har 40 (gamla) poäng i 

litteraturvetenskap och lika mycket i nordiska språk. Karin är en lärare som 

utmärker sig för sin kreativitet och säkerligen är hon behjälpt av att hon har 

poäng i litteraturvetenskap. Tyvärr kan jag inte jämföra henne med de andra när 

det gäller poängen i svenska, eftersom de andra inte så tydligt talade om vad de 

hade studerat. Det är däremot möjligt att göra en jämförelse när det gäller 

andraämne.

    Lärarna har olika typer av andraämne. De har engelska, franska, historia, 

svenska som andraspråk, tyska och karaktärsämne. Det är troligen av betydelse 

vilket andraämne de har. En lärare som har läst ett annat språk kan ha djupare 

kunskaper inom litteratur och språkbehandling, medan en som har historia 

sannolikt har mer kunskap om samhällets utveckling från äldre tider och framåt. 

Svenska som andraspråk är ungefär samma som svenska medan ett 

karaktärsämne troligen är helt olikt. Fördelen med att ha ett sådant kan vara att 

läraren kan integrera svenskan med detta andraämne. Dessutom lär de känna 

eleverna i ett ämne som inte är så teoretiskt och kan se hur de fungerar i ett 

sådant sammanhang. 

    Lärarna i min undersökning har alltså olika typer av potentiell repertoar. 

Andraämnet verkar ha betydelse för hur de planerar. Om man tittar på Monika, 

Karin, Anna och Tanya så har de båda ett annat språk som andraämne (franska, 

engelska och tyska). Deras planeringar utmärker sig på så sätt att de gör mer än 

de två lärare som har andra typer av andraämnen. Den lärare som har historia 

som andraämne, Fredrik, verkar inte utnyttja sina kunskaper i detta ämne när det 

gäller myt-målet och Anna, som har ett karaktärsämne som andra ämne, 

använder inte detta för att bredda sin undervisning. 
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7.5. Manifest repertoar – är planeringarna likvärdiga i stoff och 

förmedling?

Lärarna i min undersökning förmedlar på olika sätt och tar upp olika typer av 

stoff. Deras manifesta repertoar (Linde 2002) skiljer sig alltså mycket åt. 

Fredrik, exempelvis, har inget särskilt avsnitt till myt-målet. Det kan bero på att 

han inte är tillräckligt professionell när det gäller måltolkning, såsom Tholin 

(2006) påpekar är vanligt bland lärare, men anledningen kan också vara att 

kursmålet är för luddigt, liksom Kroksmark (2002) samt Brodow och Rininsland 

(2005) tycker om andra mål i Svenska A.

    Tanya låter eleverna göra både ett prov och skriva en egen saga. Hon kräver 

bland annat av eleverna att de ska lära sig en stor mängd litterära termer. 

Monikas elever behöver bara läsa en skapelseberättelse och skriva en egen sådan 

medan Karins elever läser, hör, skriver och återberättar flera olika sorters texter. 

Birgittas elever arbetar mest själva med frågor till texter vilka diskuteras i grupp. 

Något prov görs inte. Annas elever läser också och diskuterar texter, men 

avslutar avsnittet med ett litteraturprov. 

    Sammanfattningsvis, bland de intervjuade lärarna i min undersökning, kan jag 

se att lärarnas manifesta repertoarer, alltså stoffrepertoarerna och 

förmedlingsrepertoarerna tillsammans, skiljer sig åt i stor utsträckning och 

lärarna kräver olika mycket av eleverna för att de ska uppnå myt-målet. 

Kroksmark (2002) menar att kursmålen är hopplösa att konkretisera i 

undervisningen. Mytmålet kanske inte är ett hopplöst mål, men ett vagt sådant. 

Det tror jag är anledningen till att svaren jag fick från lärarna skilde sig åt så 

mycket. 

    Det borde vara lättare för en elev att klara godkänt eller få högre betyg på just 

detta avsnitt om arbetsinsatsen är lägre. Beträffande examinationer borde det 

också vara lättare för en elev att få godkänt om han eller hon exempelvis bara 

behöver delta i gruppdiskussioner, som i Birgittas planering, än om de ska klara 
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ett litteraturprov samt skriva en egen saga, som i Tanyas. Arbetsinsatsen borde 

också vara större för eleverna om de ska läsa flera sagor samt sägner, skriva 

egna och framföra egna, som Karins elever gör, än om mytmålet endast används 

som språngbräda till senare litteraturstudier och inga särskilda krav ställs på 

eleverna, som i Fredriks fall. 

    Baserat på min analys av lärarnas planeringar menar jag att de inte är 

likvärdiga till innehållet, eftersom de inrymmer så olika saker. Jag tycker inte 

heller att de är likvärdiga beträffande examinationerna på grund av att det ställs 

så vitt skilda krav på eleverna. 

    Skolan har gått från ett system som var mer detaljstyrt (Lgy 70), till ett 

målrelaterat system (Lpf 94) och lärarna i min undersökning utnyttjar 

möjligheten de har att tolka myt-målet mycket fritt och att detta återspeglar sig 

både i innehållet av deras planeringar och i sättet de examinerar på. 
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8. Slutsats

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och analysera hur några svensklärare 

tolkar målet ”känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka 

speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider” i kursen Svenska 

A och sedan diskutera likvärdigheten i innehållet samt i examinationerna i deras 

planeringar. Med hjälp av kvalitativa e-postintervjuer och de läroplansteoretiska 

begreppen lärares manifesta repertoar, stoffrepertoar, förmedlingsrepertoar och 

potentiella repertoar samt svenskämnets ämneskonceptioner att kontrastera 

resultaten mot har jag kommit fram till att lärarnas planeringar ser mycket olika 

ut både till innehåll och examinationer. Jag kan inte slå fast att betygssättningen 

inte är likvärdig bland de lärare jag har intervjuat, men jag kan se att grunderna 

för betygssättning vad gäller mytmålet skiljer sig åt. Alla lärarna följer 

kursplanen, eftersom de ändå tar upp målet på något sätt. Om mytmålet hade 

varit något mer konkret tror jag att lärarnas planeringar hade varit mer 

likvärdiga. Här nedan följer de frågeställningar som uppsatsen söker svar på och 

efter varje fråga kommer ett kort sammanfattande svar. 

• Vilket stoff planerar lärarna att använda i undervisningen?

Lärarnas stoff varierar och det är stor skillnad på hur många texter eleverna 

läser/lyssnar till. Flera av lärarna använder myter från antiken, 

skapelseberättelser och sagor. Svårighetsgraden på texterna är dock svår att 

bedöma.

• Vilken metodik planerar de använda?

Metodiken skiljer sig åt. Vissa lärare planerar att ha flera uppgifter, till 

exempel föreläsningar samt diskussioner med avslutande prov och dessutom 

sagoskrivning, till mytmålet, medan någon saknar specifik uppgift till detta 
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mål. Andra typer av förmedling de använder är lärares och elevers berättande 

av sägner och tecknande.

• Hur planerar de att bedöma att eleverna uppnått målet?

     Det material lärarna får in från eleverna för bedömning skiljer sig åt i hög 

utsträckning vad gäller omfattning och typ av uppgift. Det varierar från att 

eleverna inte har någon specifik uppgift alls till att de gör prov, skriver sagor 

och/eller egna sägner till att de gör muntliga framställningar av egna sägner. Det 

som blir tydligt i undersökningen är att arbetsinsatsen kring mytmålet för 

eleverna varierar stort mellan de olika lärarna. Här ska tilläggas att det 

egentligen inte är arbetsinsatsen som ska bedömas, utan enbart måluppfyllelsen. 

• Har lärarens utbildning betydelse för hur undervisningen planeras?

Ja, den har betydelse för hur planeringen ser ut. Lärarna som har läst språk 

som andra ämne verkar vara mer kreativa än de andra intervjuade lärarna när 

det gäller att utforma uppgifter. 

• Är lärarnas planeringar likvärdiga?

     Nej, analysen av lärares repertoarer samt konceptioner visar att planeringarna 

inte är likvärdiga kring mytmålet. Elevernas arbetsinsats skiljer sig åt i hög grad. 

Det kan få som konsekvens att en elev som har en lärare vilken inte gör någon 

speciell uppgift alls till mytmålet uppnår godkänt i detta mål på ett enklare sätt 

än en elev som bedöms på flera uppgifter i samma mål. Följaktligen skulle det 

kunna vara så att en orsak till att elevernas utbildningar inte är likvärdiga, som 

Skolverket (2000 och 2004) hävdar, står att finna i hur lärarna tolkar 

kursplanerna och planerar undervisningen. 
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9. Diskussion

Fördelen med den kvalitativa metoden med e-postintervjuer har varit att jag har 

kunnat nå lärare i olika delar av Sverige. Det har varit positivt, eftersom lärare 

som bor i samma län, exempelvis, kan ha samarbete med varandra och därmed 

vara mer lika i sin undervisning. En annan fördel har varit att det varit lätt att 

föra in intervjuerna i min dator allteftersom de har kommit in. Lärarna har också 

kunnat fundera i lugn och ro på vad de ville svara och de har också, om de har 

haft planeringar skrivna i datorn, kunnat bifoga sitt material snabbt och lätt till 

mig. 

    Metoden har också flera nackdelar. Det som har varit mest negativt för mig är 

att det har varit mycket svårt att få in svar från lärare. Jag har skickat ut ett 50-tal 

informantbrev, men jag fick bara fem svar, trots att jag pratat med flera lärare på 

telefon. Ett svar fick jag genom en kontakt. En annan nackdel med metoden är 

att urvalet kan ha blivit positivt, eftersom det kan vara så i vissa fall att det är de 

lärare som verkligen har med mytmålet som har svarat. Dock har jag fått in svar 

från lärare som säger att de inte arbetar med mytmålet också. De som är osäkra 

på sin planering kanske tycker att det var svårt att besvara frågan. Det var 

nämligen flera som först lovade att svara men sedan de sett frågan tackat nej på 

grund av att den var omfattande. Kanske är det också så att det inte finns någon 

tradition bland svensklärare att lämna ifrån sig sina planeringar. 

    Tiden för min undersökning kan också ha spelat in. Den gjordes nämligen 

strax före jul, då många lärare är hårt pressade. Min undersökning lades kanske 

ovanpå allt det andra som lärarna behövde göra och det blev helt enkelt för 

mycket. Jag hade tänkt ta in nio svar från lärare i olika ålderskategorier och med 

en någorlunda jämn fördelning mellan män och kvinnor, men det blev så att jag 

fick nöja mig med de sex svar jag fick. 
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    Jag tycker ändå att jag har fått svar på mitt syfte som var att undersöka hur 

lärare tolkar målet ”känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka 

speglar frågor som sysselsatt människor i olika tider” i Svenska A samt att 

utifrån analysen diskutera hur likvärdiga lärarnas planeringar är när det gäller 

innehållet och sättet lärarna examinerar på. De läroplansteoretiska begreppen 

lärares manifesta repertoar, stoffrepertoar, förmedlingsrepertoar och potentiella 

repertoar samt svenskämnets ämneskonceptioner har hjälpt mig att hålla fokus 

på några aspekter. Det blev tydligt att lärarna hade olika stoff och sätt att 

förmedla innehållet på. Deras utbildning var också olika och det verkade vara så 

att det som spelade störst roll för hur undervisningen utformades var vilket 

andraämne lärarna hade. 

    Min undersökning bekräftar det som flera forskare påpekar; att kursmålen är 

vaga (Kroksmark, 2002, Hultin, 2006 samt Brodow & Rininsland, 2005). På 

grund av att de lämnar så stort utrymme för tolkning kan lärarnas planeringar 

skilja sig åt i stor utsträckning. Tholin (2006) menar att lärarna inte är 

professionella när de tolkar mål. I min undersökning har jag kunnat se att vissa 

lärare planerar att arbeta mycket med mytmålet, medan andra nästan inte gör 

någonting. Att strunta i ett mål kan nog inte anses om professionellt, så till viss 

del bekräftar min undersökning även Tholins (2006) tes. Bergmans (2007) 

iakttagelse, att eleverna i Svenska A ägnar sig åt språkfärdighetsträning stämmer 

inte med hur lärarna i min undersökning planerar till mytmålet. Inte någon av 

mina lärare uppger att de ska träna eleverna på detta sätt när det gäller mytmålet. 

    Skolverket har kritiserat lärare för att inte klara av likvärdig betygssättning 

(Skolverket, 2000). Min uppsats har inte undersökt likvärdighet i betygssättning, 

men eftersom lärarna i min undersökning krävde olika mycket av eleverna för 

att de skulle uppnå mytmålet så skulle man kunna tro att betygssättningen inte 

heller blir likvärdig. Här ska dock påpekas att det finns fler mål i Svenska A än 

mytmålet och det kan vara så att en lärare som inte gör så mycket just med 

mytmålet ägnar mer kraft åt något annat mål och därför kan betygssättningen på 
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hela kursen Svenska A ändå bli likvärdig bland de lärare jag har intervjuat. 

Skolverket har också kritiserat lärare för att de är dåligt insatta i kursplaner och 

betygskriterier (Skolverket, 2004). Förutom att det var en lärare i min 

undersökning som inte gjorde någonting med mytmålet i Svenska A, kan man 

misstänka att flera av de som inte svarade på min intervjufråga faktiskt inte var 

så väl insatta i kursplanen och därför tyckte att det var svårt att svara. 

    Det var mycket intressant att få ta del av lärarnas olika undervisningsavsnitt 

och jag har själv fått inspiration från de deltagande lärarnas beskrivningar. 

Särskilt kommer jag att ta med mig Karins sätt att planera kring mytmålet. 

Något som framtida forskare skulle kunna ta sig an är kanske att sammanställa 

ett större antal lärares planeringar, kanske i hela Svenska A eller Svenska B, för 

yngre lärare och lärare som vill ha nya idéer. En annan aspekt som skulle kunna 

undersökas i större skala är hur likvärdiga lärarnas stoffrepertoar och 

förmedlingsrepertoar är i svenskundervisningen. Vidare skulle det även kunna 

vara intressant för forskare att undersöka vilket innehåll betygssättningen 

grundar sig på, eftersom detta borde spela roll för hur svårt/lätt det är att nå de 

olika betygen. 
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