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Sammanfattning 
 

Inledning 

Läroplanen är skolans styrdokument och där framgår att innehållet ska förmedlas till eleverna. 

Som blivande lärare är jag därav intresserad av elevernas kännedom om läroplansinnehållet i 

ämnet svenska.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers kännedom om läroplanen, Lgr11, i ämnet 

svenska i årskurs 1-3. 

 

Metod 

Studien är av kvalitativ art och med semistrukturerade intervjuer som redskap för insamling 

av data. Den omfattar intervjuer av 14 elever från två olika skolor i årskurserna 1-3. Studien 

följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

 

Resultat 

I studien framkommer att eleverna säger sig uppleva att de har kännedom om läroplanens 

existens. Eleverna säger sig också uppleva att förmedlandet av läroplansinnehållet i ämnet 

svenska bland annat sker i samband med högläsning. Det framkommer också ur elevernas 

svar att döma att fokus för förmedlingen av läroplansinnehållet ligger på förmedling av de 

specifika ämneskunskaperna för ämnet svenska. Vidare framkommer också att de båda 

skolorna har olika sätt att förmedla läroplansinnehållet till eleverna. Slutligen framkommer 

elevernas upplevda svårigheter av sitt mottagande av läroplansinnehållet.  

 

 

   



  

Förord  

 
Jag vill i första hand tacka alla de elever, som valt att delta i min studie och som så 

öppenhjärtligt och tålmodigt svarat på mina frågor. Jag har lärt mig otroligt mycket under 

dessa månader om hur ni elever tänker kring lärares förmedling i allmänhet och kring 

förmedling av läroplanen i synnerhet. Jag vill vidare tacka er föräldrar som gett mig tillåtelse 

att få använda era barn för denna studie. Utan er, barn och föräldrar, hade min studie inte varit 

möjlig att genomföra.  

 

Jag vill dessutom passa på att tacka samtliga berörda lärare som generöst låtit mig intervjua 

sina elever under lektionstid. 

 

Jag vill i detta sammanhang även rikta ett stort tack till min handledare Fredrik Zimmerman 

som med hängivet engagemang, nogsamt och med kritiska ögon intresserat sig i och stöttat 

mig på denna något skakiga och inte allt för spikraka väg. Det har varit mycket givande och 

lärorikt. 

 

Slutligen vill jag tacka min vän och side-kick Frida Jonsson som med klarsynthet kommit 

med tips och råd som hjälpt mig vidare på vägen.   
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 Inledning 1.
Läroplanen från 2011, Lgr 11, är skolans styrdokument och ligger till grund för all 

undervisning som sker inom skolkontexten. Läroplanen har genom åren, likt samhället, 

givetvis utvecklats. Förr i tiden var lärarnas uppgift mer av förmedlande art och även om 

syftet, då som nu, var att forma goda samhällsmedborgare, innebar det i mångt och mycket att 

eleverna blev passiva mottagare av kunskapsförmedling. I dagens läroplan är det fortfarande 

fokus på kunskap men man är mer medveten om vikten av att utveckla elevers olika förmågor 

jämfört med tidigare.  

 
Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka 

krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras 

vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll 

och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till 

inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den 

enskildes val i skolan (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Läroplanen är som sagt skolans styrdokument och det framgår tydligt däri att dess innehåll 

ska klargöras för eleverna. Som blivande lärare är jag därför intresserad av elevernas 

kännedom om läroplanens innehåll i ämnet svenska, deras uppfattning om vad de får 

förmedlat till sig och på vilka sätt eleverna säger sig uppleva att de får detta innehåll 

förmedlat till sig av sin lärare. Jag är också intresserad av att undersöka i vilka 

undervisningssammanhang eleverna säger sig uppleva att de får innehållet förmedlat till sig 

samt vilka eventuella svårigheter eleverna upplever vid mottagandet av innehållet i ämnet 

svenska ur läroplanen. Denna studie innefattar intervjuer av elever i årskurserna 1-3. 

 Syfte & frågeställningar 2.
Syftet med denna studie är att undersöka elevers kännedom om läroplanen, Lgr11, i ämnet 

svenska i årskurs 1-3. 

 

- I vilka undervisningssammanhang säger sig eleverna uppleva att de får innehållet i 

ämnet svenska i läroplanen förmedlat till sig? 

 

- Vilket innehåll i läroplanen uttrycker eleverna att de får förmedlat till sig i ämnet 

svenska? 

 

- På vilka olika sätt säger sig eleverna uppleva att de får innehållet i ämnet svenska ur 

läroplanen förmedlat till sig? 

 

- Vilka eventuella svårigheter säger sig eleverna uppleva vid mottagandet av innehållet i 

ämnet svenska ur läroplanen? 

 

Syftet med dess tillhörande frågeställningar kommer att besvaras genom en intervjustudie 

med elever i årskurserna 1-3.  
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 Begreppsförklaringar 3.
Kommunikativ förmåga: En av fem förmågor som har tagits fram av universitetslektor 

Göran Svanelid
1
 som de förmågorna eleven ska träna på i den nya läroplanen, Lgr11. Eleven 

ska, enligt Svanelids tolkning, utveckla den kommunikativa förmågan genom att ”samtala, 

diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta 

argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa”. 

 

Local plans: Innebär att läraren gör ett stort dokument (i affischformat oftast) som är kopplat 

direkt till läroplansinnehållet för det aktuella ämnet eller temat på ett förenklat sätt, i syfte att 

tydliggöra för eleverna vad som ska läras och vad som förväntas av dem. Här kan eleverna 

oftast få komma med egna önskemål. 

  

                                                 
1
 https://www.liber.se/Kampanjer/Grundskola-kampanj/Kartlaggning-och-bedomning/The-Big-5-i-Lgr-11-fem-

formagor-viktigast-menar-Goran-Svanelid/Kommunikativ-formaga/ [2015-06-05] 

https://www.liber.se/Kampanjer/Grundskola-kampanj/Kartlaggning-och-bedomning/The-Big-5-i-Lgr-11-fem-formagor-viktigast-menar-Goran-Svanelid/Kommunikativ-formaga/
https://www.liber.se/Kampanjer/Grundskola-kampanj/Kartlaggning-och-bedomning/The-Big-5-i-Lgr-11-fem-formagor-viktigast-menar-Goran-Svanelid/Kommunikativ-formaga/
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 Bakgrund 4.
I bakgrundsavsnittets kommande underrubriker behandlas de delar ur läroplanen som är 

relevanta för denna studies syfte. Det är det innehåll som ska förmedlas till eleverna i ämnet 

svenska ur läroplanen och Skolverkets material som tagits fram i syfte att förenkla 

förmedlandet av läroplansinnehållet både för lärare samt elever. Vidare kommer ett antal 

internationella studier som belyser implementeringen av nya läroplaner och hur dessa å ena 

sidan förmedlats av lärare och å andra sidan mottagits av elever. 

  Läroplansinnehåll som ska förmedlas av läraren till eleverna 4.1

Som tidigare nämnts ska skolan klargöra för eleverna vad de ska lära sig, med utgångspunkt 

ur det ämnesinnehåll som återfinns i läroplanen. Lärarens uppdrag blir därmed att i den 

dagliga undervisningen synliggöra och förmedla innehållet till eleverna. Under Skolans 

uppdrag står att läsa: ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 

elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan 

ska också förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram 

alla i samhället behöver” (Skolverket, 2011, ss. 7, 9). Vidare kan läsas i läroplanen att: 

”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas” (s. 8). Det står också att läsa ”Skolan ska aktivt 

och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” (s. 8). Under Syfte i svenska 

står bland annat följande: 

  
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 

och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar 

att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och 

kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att 

eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att 

tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 2011, s 222). 

 

Språkförmågan kan med andra ord benämnas som den kommunikativa 

förmågan, vilken nämndes tidigare i begreppsförklaringen.  
 

Vidare lyfts under Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3, i 

ämnet svenska, bland annat att eleverna ska kunna använda lässtrategier på ett i 

huvudsak fungerande sätt. Det står också att eleverna efter skolår 3 ska kunna 

använda stor bokstav och punkt i sina egenskapade texter. Vidare framgår det 

också i kunskapskraven för slutet av årskurs 3 att eleverna ska kunna stava för 

eleverna bekanta ord samt kunna skriva enklare texter sammankopplade till en 

för texten relevant bild (Skolverket, 2011, ss. 227-228). Detta är innehåll som 

ska behandlas i undervisningen och som läraren därmed behöver förmedla till 

eleverna. 

 

Eleverna ska sammanfattningsvis, enligt läroplanen, få både grundläggande 

värderingar samt ämneskunskaper förmedlat till sig i den dagliga 

undervisningen av läraren.  

 Olika sätt att förmedla läroplansinnehållet till eleverna 4.2

Det finns otaliga verktyg för att underlätta förmedlandet av läroplansinnehållet till eleverna, 

vilket torde bero på att ett behov finns. Bland annat har Skolverket tagit fram material för att 

underlätta läroplansförmedlandet. Andra vedertagna modeller är bland annat Reciprocal 

Teaching och En läsande klass. Som lärare har man dessutom relativt stort tolkningsutrymme 
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och studier visar på att det kan medföra att förmedlandet av läroplansinnehållet kan ske på 

flera olika sätt, beroende på läraren, dennes tolkning och referensramar. 

 Nya språket lyfter 4.2.1

Skolverket tog 2012 fram Nya språket lyfter, ett material i svenska, som i första hand ska ses 

som ett bedömningsstöd för lärarna utifrån läroplanen Lgr 11. Materialet har också i syfte att 

konkretisera innehållet ur läroplanen i ämnet svenska för eleverna då språket är förenklat, 

samt ge lärarna stöd i sitt förmedlande av innehållet ur läroplanen till eleverna. I 

förlängningen är detta tänkt att öka måluppfyllelsen hos eleverna. I och med att synen på 

lärande gått från enbart summativ bedömning till att bli mer framåtsyftande genom formativ 

bedömning, gör detta material läroplanens innehåll med dess kunskapskrav mer explicit för 

eleverna. Materialet omfattar fyra olika huvudområden som är centralt inom ämnet svenska. 

Dessa är läsa, skriva, tala samt lyssna. Tanken är att förmågorna ska utvecklas succesivt och 

med tiden bli mer avancerad. Utformningen av materialet är i form av en flygande drake med 

rosetter, där också varje delmål finns. Dessa kan sedermera färgläggas när eleverna nått 

delmålet. Detta för att på ett konkret sätt påvisa deras kunskapsutveckling samt vad de ska 

lära sig med utgångspunkt ur vad som åsyftas i ämnet svenska (Skolverket, 2012). 

 RT- Reciprocal Teaching eller En läsande klass 4.2.2

Under kunskapsmål i läroplanen i ämnet svenska står bland annat att eleverna ska kunna läsa 

och i takt med de ökade kraven på måluppfyllelse har det under de senaste åren tagits fram 

olika material som hjälpmedel för att lärarna ska kunna stötta eleverna vid läsning. Detta för 

att eleverna lättare ska kunna ta till sig vad de ska lära sig i ämnet svenska med utgångspunkt 

från vad som står i läroplanen. RT eller Reciprocal Teaching, är ett sådant material som 

Westlund (2012) lyfter i sin bok, Att undervisa i läsförståelse, och som ursprungligen togs 

fram och undersöktes av Palincsar och Brown. Grundtanken är att elever som har svårigheter i 

läsning, med hjälp av fyra olika karaktärer ska ledas in i nya tankebanor, så att de får 

förutsättningar att bli goda läsare (Westlund, 2012, ss.75-77). I Sverige har denna tanke i 

mångt och mycket anammats av barn- och ungdomsförfattaren Martin Widmark
2
. Han har i 

sin tur byggt på med en karaktär, konstnären, som han ansåg vara viktig men som saknades i 

ursprungsforskningen. Denna karaktär arbetar med inre bilder för att eleverna, med hjälp av 

sina sinnen, ska kunna leva sig in i texten, vilket är ytterligare något som åsyftas i läroplanen i 

ämnet svenska. Han kallar sitt material för En läsande klass.  

 

Det finns inga motsättningar mellan Nya språket lyfter och Reciprocal Teaching, utan dessa 

fungerar utmärkt som kompletterande material, då den sistnämnda används som stödstruktur 

för att ge eleven möjlighet att bli en god läsare, medan den tidigare har till uppgift att påvisa 

för eleven var hen befinner sig i samtliga delar inom området svenska samt att tydliggöra 

målen. Båda materialen har till uppgift att förenkla både förmedlandet och mottagandet av 

innehållet i läroplanen. Dessvärre finns inga så väl utvecklade material vad gäller arbetet 

inom övriga ämnen och inte heller när det kommer till värdegrundsfrågor.   

 Olika fokus vid förmedlandet av läroplansinnehållet 4.3

I en observationsstudie med både för- och efterintervjuer av sex lärare och deras elever utförd 

av Shawer (2008), framträdde olika sätt hos lärarna att anpassa läroplansförmedlandet till 

eleverna. Detta trots att de arbetade utifrån samma läroplan. Vidare framkom att läraren har 

en viktig roll som begreppsförklarare och förmedlare av de värderingar som är rådande i 

                                                 
2
 Materialet är taget från Martin Widmarks hemsida: http://www.enlasandeklass.se/studiehandledning/ [2015-05-

05] 

http://www.enlasandeklass.se/studiehandledning/
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dagens samhälle. I studien visade resultatet också att lärarna använde läromedel anpassade till 

eleverna med innehåll kopplat till läroplanen men det fanns en risk att materialet inte var 

anpassat till varje enskild individ och på så sätt inte blev till nytta för var och en av eleverna.  

 

I en annan studie utförd av Littledyke (2006), undersöktes lärarnas förhållningssätt till 

läroplanen och hur de förmedlade innehållet till eleverna. Studien gjordes på 15 lärare från 

sex olika grundskolor i östra England och innefattade både intervjuer och observationer. Det 

framkom i studien att med dagens ökade granskning av lärares arbetsuppgifter, framförallt ur 

ett massmedialt perspektiv, lades extra mycket press på lärarnas förmedlande av innehållet ur 

läroplanen samt att lärarna skulle skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina 

förmågor. Vidare skulle lärarna tydliggöra de mål eleverna skulle nå med utgångspunkt från 

det som återfanns ur läroplanen för dem.   

  

I en grekisk studie från 2013 utförd av Birbili undersöktes vilket innehåll ur läroplanen 

lärarna lade tyngdvikt vid i förmedlandet till eleverna. Studien baserades på enkätsvar från 

110 lärare. Birbili menar att den grekiska läroplanen är mycket övergripande i sin utformning 

i det avseende att den skapar stora tolkningsutrymmen för lärarna vid arbete utifrån den. Detta 

till skillnad mot andra europeiska länders läroplaner som är mer specifika i sin utformning. 

Resultatet i studien visade på att lärarna lade större tyngdvikt vid att förmedla de specifika 

ämneskunskaper som återfanns ur läroplanen snarare än de förmågor som också återfanns ur 

läroplanen. Birbili menar att orsaken till detta kan bero på att läroplanen är för övergripande 

och diffus och på så sätt lämnar ett för stort tolkningsutrymme åt lärarna.  

Alla tre studierna behandlar förmedlandet av läroplansinnehållet till eleverna men dock med 

skilda fokus. I Shawers studie ligger fokus på vilka olika sätt eleverna kan få 

läroplansinnehållet förmedlat till sig. Där framkommer även att stor vikt läggs vid att 

förmedla samhälleliga värderingar. Lärarens roll som en viktig begreppsförklarare i samband 

med förmedlandet av läroplansinnehållet framträder också. I Birbilis studie är fokus enbart på 

att eleverna ska utveckla de specifika ämneskunskaperna medan det i Littledykes studie i 

första hand fokuseras på att eleverna ska utveckla sina förmågor samt kunskapsmålen som 

åsyftades i läroplanen. I Littledykes resultat lyfts också aspekten av yttre påfrestningar ur ett 

lärarperspektiv. Jämförelsevis kan sägas att i Birbilis och Littledykes studier framkommer att 

vikten ligger vid att förmedla de för stunden specifika kunskapsmål som återfinns ur 

läroplanen. Som motsättning till detta kan utrönas att det i Shawers studie finns ett mer 

långsiktigt perspektiv där eleverna på sikt, genom undervisning i skolan, ska utvecklas till 

goda samhällsmedborgare. Detta genom att fokus av förmedlandet avläroplansinnehållet låg i 

att förmedla de värderingar som är rådande i samhället.  

 Att utveckla den kommunikativa förmågan 4.4

2012 genomfördes en irländsk studie av Maitles och McAlpineb på 30 elever i åldrarna fem-

sex år och deras föräldrar. Forskarna gick in med föresatsen att elevers självständiga 

utforskande i undervisningen i längden främjar stabila och ansvarstagande 

samhällsmedborgare. Syftet med studien var därför att undersöka om eleverna genom att 

arbeta självständigt med det ämnesinnehåll som återfanns i läroplanen kunde bli mer 

framgångsrika i sina studier med fokus på utvecklandet av den kommunikativa förmågan. I 

studien användes enkät till elevernas föräldrar samt observationer och gruppintervjuer med 

eleverna.  

Förändringar kring synen på den irländska läroplanen har förändrats de senaste åren, menar 

Maitles och McAlpineb. Från att tidigare ha lagt fokus på ”vad” som ska läras till ”hur” det 



  

- 6 - 

 

ska läras ut och fokus ligger nu på hur man kan arbeta med olika förmågor, samt hur det ska 

kunna skapas möjlighet för eleverna att få ett livslångt lärande.  

I studien fick eleverna arbeta med ett temaarbete kring djur. Eleverna fick självständigt söka 

fakta om de olika djuren från olika källor. Det gjordes därefter en monter där eleverna fick 

sätta upp sitt material och fakta kring det de kommit fram till. I resultatet framkom, genom 

föräldraenkäten, att eleverna diskuterade vad som pågick i skolan tillsammans med 

föräldrarna hemma. Det framgick i enkäten att föräldrarna upplevde att deras barn nu 

engagerade sig i det som var viktigt för dem. Genom att eleverna under arbetets gång skrev 

och samtalade kring sin nyvunna kunskap konstaterade forskarna genom sina observationer, 

föräldraenkäten och gruppintervjusvaren att eleverna utvecklade den kommunikativa 

förmågan. Eleverna fick ta ansvar för sitt lärande med visst stöd från lärarna samt föräldrarna. 

Forskarna drog därmed slutsatsen att förekomsten av att eleverna engagerar sig i för dem 

viktiga områden idag kommer att utvecklas vidare och appliceras i andra sammanhang i 

elevens vuxna liv.  

Huruvida en mer traditionell undervisning gett likvärdig utveckling hos eleverna när det 

kommer till att bli självständiga och ansvarstagande samt att verbalt diskutera sina resultat, 

går inte att veta med säkerhet. Men så som läroplanen var utformad och på det sätt som 

läraren tolkade styrdokumenten och med väl valda ämnen och strategier, så utvecklades 

elevernas förmågor i rätt riktning (Maitles & McAlpineb, 2012).  

En annan studie som också gjordes på irländska elever i samma ålder, är Murphys studie från 

2004. Studien innefattade intervjuer med 15 lärare samt observationer av elever i dessa 

klasser. Eleverna var i ålderspannet fem-sex år. Syftet med studien var att undersöka om det 

arbetssätt lärarna använde sig utav för att förmedla ämnesinnehållet ur läroplanen genererade i 

att eleverna utvecklade den kommunikativa förmågan. Murphy går in med föresatsen att goda 

kommunikativa kunskaper skapar förutsättningar för eleverna att utvecklas till goda 

samhällsdeltagare.  

Resultatet av Murphys studie visade att lärarnas arbetssätt för att förmedla ämnesinnehållet ur 

läroplanen till eleverna inte gynnade elevernas kommunikativa förmåga. Detta då det 

framkom genom observationer av elever att de inte förstod vad som förväntades av dem under 

lektionerna. Murphy resonerar kring att detta kan bero på elevernas bristande erfarenhet kring 

det aktuella ämnesområdet, det vill säga att det var ett för eleverna nytt område. Under 

lärarintervjuer framkom en annan tänkbar faktor till det gällande resultatet, menar Murphy. 

Lärarna uttryckte att de upplevde att de hade svårigheter att tolka det ämnesinnehåll ur 

läroplanen som skulle förmedlas till eleverna. Detta påverkade sedermera hur lärarna 

förmedlade läroplansinnehållet till eleverna. Lärarna hade inte förmågan att göra målen ur 

läroplanen tillräckligt explicit för eleverna, enligt Murphys resultat.  

Sammanfattningsvis kan sägas att beroende på vilka arbetssätt som används i undervisning för 

att förmedla läroplansinnehållet till eleverna främjas utvecklingen av den kommunikativa 

förmågan samt förmågan att söka fakta ur olika källor. Att låta elever engagera sig i för dem 

viktiga ämnesområden medför att förutsättningar skapas att eleverna tar med sig detta även i 

sitt framtida samhällsmedborgarskap. I de fall där det som förmedlas blir för svårbegripligt 

för eleverna att förstå, skapas inte förutsättningar för att denna utveckling ska kunna ske.  
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 Teoretisk ram 5.
Progressivismen, med filosofen, pedagogen och teoretikern John Dewey som främste 

företrädare, utgör den teoretiska ramen för denna studie. 

 Progressivismen 5.1

Progressivismen växer fram i ett segregerat amerikansk samhälle på 1800-talet som en kritisk 

motsättning till den tidigare läroplansreform- och undervisningsmetodiken utformad av 

Herbart. Den amerikanske filosofen och teoretikern Dewey ifrågasatte framförallt den 

fostringsaspekt som i Herbarts anda genomsyrade hela läroväsendet. I takt med de rådande 

samhällsförändringarna menade Dewey att syftet med utbildning inte bör ligga i att fostra, 

utan snarare i kunskapsutveckling med eleven som en framtida arbetskraft (Lundgren, 1998). 

Med detta vidareutvecklade Dewey den progressivistiska teorin och med den nyttosyn på 

utbildning man hade och det då rådande samhällsklimatet, så blev pragmatismen den 

inriktning inom progressivismen som Dewey anammade (Dewey, 1998). 

  

I den progressivistiska andan tog nu en ny syn på individen fart och utbildning kom att ses 

som en demokratisk rättighet. Genom utbildning och undervisning skulle eleverna lära sig att 

ta ansvar för framtida familjeliv och yrke. Utbildningen skulle generera i självständiga 

samhällsmedborgare (Lundgren, 1998). Dewey (1902) skriver i sitt verk The child and the 

curriculum om barnets första möte med skolkontexten och läroplanen. Till en början rör sig 

det lilla barnet i hemmets sfär bland familj och vänner med dess personliga intressen och 

värderingar. Det är först när barnet kommer i kontakt med skolkontext som det lämnar denna 

familjära sfär. Den nya sfären innebär en samhällelig dimension där barnet nu får ta del av 

samhället utifrån en historisk och social aspekt och utveckla faktamässiga kunskaper i olika 

ämnen (Dewey, 1902). Dewey menar i detta sammanhang att kommunikationen ligger till 

grund för att detta ska kunna ske. Vidare menar han att det måste kommuniceras verbalt kring 

varje individs tankegång för att kunskaper ska befästas (Hartman, Lundgren & Hartman, 

2008).  

 

Vidare påvisar Dewey (1900) i sitt verk, The school and society, hur utbildningen ska 

utformas så att den utifrån barnets föreställningsvärld och erfarenheter skapar en bro mellan 

skola och samhälle. De två samhällsfunktionerna ska sedermera inte ses som isolerade utan 

istället integrerade (Dewey, 1900).  

 

Då läroplanen idag lägger stor tyngdvikt på kunskap men fortfarande har ett fostrande 

förhållningssätt för framtida samhällsnytta, föll det sig naturligt att ha Deweys 

progressivistiska teorier som grund för denna studie.  
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 Metod 6.

  Metodval, validitet och reliabilitet 6.1

Här beskrivs studiens forskningsmetod med intervju som redskap. Det beskrivs också hur 

hänsyn tagits till validitet och reliabilitet samt de etiska aspekterna samtliga ur ett urval- och 

genomförandeperspektiv.  

  Kvantitativ gentemot kvalitativ metod 6.1.1

Bryman (2011) resonerar kring hur kvantitativ forskning ställer sig gentemot kvalitativ. Han 

menar att kvantitativa forskare lägger större fokus på att hitta svaret på ”om” eleven säger sig 

uppleva att de får läroplanen förmedlad till sig istället för ”hur” de säger sig uppleva att de får 

den förmedlad. Jag har i denna studie efterfrågat i vilka undervisningssammanhang, på vilka 

olika sätt, vilket innehåll i ämnet svenska ur läroplanen eleverna säger sig uppleva att de får 

förmedlat till sig samt vilka eventuella svårigheter eleverna säger sig uppleva att de har vid 

mottagandet av innehållet i ämnet svenska ur läroplanen . Därför är en undersökning av 

kvalitativ art mest lämpad. Vidare ansåg jag att det skulle skapas en möjlighet för mig att få 

ett mer övergripande perspektiv på elevernas kännedom om läroplanen med den kvalitativa 

modellen som utgångspunkt, då intervjuformen för en kvalitativ forskning lämnar större 

utrymme för öppna svar. Det medför att det skapas förutsättningar för en djupare förståelse 

för elevernas upplevelser av läroplanen än om en kvantitativ forskning utförts, då endast 

slutna alternativ ges.  Bryman understryker att det är elementära skillnader på de olika 

metoderna trots att vissa författare inom området hävdar motsatsen. Vidare menar han att 

skillnaderna är av stor vikt vid klassificering av olika metoder inom samhällsvetenskaplig 

forskning. Han anser också att den kvalitativa forskningen lägger tyngdvikten vid hur 

individen bedömer och interpreterar sin verklighet ur ett socialt perspektiv (Bryman, 2011).      

 Kvalitativ undersökning som metod  6.1.2

Bryman använder sig av Fosters modell som utgångspunkt och menar att en kvalitativ 

forskning delas upp i sex olika stadier, som i grunden börjar med en generalisering av 

frågeställningar, där slutsatser dras utifrån antaganden i de fall det saknas tidigare 

vetenskaplig forskning. Det nästkommande stadiet behandlar val av relevant 

undersökningsgrupp och plats utifrån syftet med studien. Det tredje stadiet omfattar 

datainsamling på ett alltigenom övergripande plan för att få ett helhetsperspektiv inom det 

område som undersöks och det är hur detta sedan tolkas, som behandlas i stadie fyra. I det 

femte stadiet bearbetas materialet och det är också här som forskaren kan upptäcka brister i 

materialet som kan kräva att ny data samlas in som komplettering. Därefter görs ytterligare en 

tolkning gentemot studiens föresats. Slutligen mynnar detta ut i ett resultat. I det sjätte stadiet 

formuleras en slutsats och här finns ett par essentiella perspektiv att ta i beaktande. Dels 

menar Bryman att man kan ha antagit en teori redan innan datainsamlingen utförs men att 

denna kan komma att förändras under tiden som undersökningen pågår. Detta är inte 

avgörande för studiens resultat men förhöjer ändå kvalitén och reliabiliteten i undersökningen. 

Dels menar han att det är oundvikligt att konfronteras med olika begrepp under studiens gång 

och att det då är viktigt att dessa är tydligt preciserade så att möjlighet skapas att kunna dra en 

slutsats av studien (Bryman, 2011).  

  Intervju som redskap 6.1.3

Lantz (2013) delar upp intervjuerna i fyra olika grader och kategorier, varav två klassas som 

mer öppna intervjuformer och två som mer strukturerade. Hon menar att beroende på vilken 

intervjuform som används, så blir resultat och slutsats olika (Lantz, 2013). I denna studie har 
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jag använt mig av det som Lantz beskriver som halvstrukturerad intervju och Dalen kallar 

semistrukturerad intervju. Det innebär att man delvis ger struktur åt intervjun och låter 

frågorna vara relevanta för just det ämnesområde som ska undersökas. Dalen anser det 

dessutom vara viktigt att det i detta sammanhang inte krävs någon specialkunskap och att 

frågorna är tydliga och inte heller innefattar några känsliga ämnen, för att inte riskera att stå 

utan svar på grund av detta. Eftersom det vid en kvalitativ intervju är av stor vikt att den 

intervjuades egna ord kommer med, rekommenderar Dalen vidare att någon form av 

ljudinspelning ska användas (Dalen, 2008).  

 

Mitt val föll på halvstrukturerad/semistrukturerad intervjuform av den anledningen att 

möjligheten skapas för eleverna att ge mer öppna svar som kan ha bidragit till att jag fått en 

bredare bild och djupare förståelse för elevers sagda upplevelser av läroplansinnehållet än om 

en annan intervjuform använts. Frågorna har formulerats tydligt och på ett sådant sätt att inga 

särskilda förkunskaper krävts för att ge eleverna möjlighet att ge svar. Jag har medvetet 

undvikit att ställa frågor som kan vara för utlämnande eller känsliga för eleven, då svaren 

troligen uteblivit. Samtliga intervjuer har spelats in och citat har även använts i resultatdelen 

för att påvisa och tydliggöra elevernas kännedom om innehållet i ämnet svenska ur 

läroplanen. 

  Validitet och reliabilitet 6.1.4

Validitet och reliabilitet handlar om studiens gilltighet och tillförlitlighet. Validitet behandlar 

studiens genomförande och ifall syftet med undersökningen även blir dess medelpunkt. 

Bryman menar att validiteten generellt sett berör observationer och identifikationer men att 

den sistnämnda inte är av central betydelse för en kvalitativ studie, då mätning inte är ett 

redskap. Reliabilitet berör huruvida resultatet av undersökningen är långsiktigt hållbart eller 

om det är frågan om en temporär företeelse (Bryman, 2011). Thurén (2007) understryker 

också vikten av korrekt utförda mätningar för att undvika att tillfälligheter inverkar på 

resultatet och att det som åsyftades att undersökas verkligen blev undersökt, det vill säga att 

innehållet är validiterat (Thurén, 2007). Min studie följer kvalitativ forskningssed i Brymans 

anda och för att resultatet av min studie skulle bli så tillförlitligt som möjligt, har jag tagit 

hänsyn till dessa. En mer utförlig beskrivning av hur validiteten och reliabiliteten har 

tillgodosetts redogörs för i avsnittet ”Genomförande”. Detta då Lantz (1993) menar att 

validiteten och reliabiliteten endast kan erhållas vid ett detaljerat beskrivande av 

tillvägagångssätt vid insamling och analys av data.       

  Urval 6.2

Jag valde att intervjua 14 elever på två skolor och i årskurserna 1-3. Könsfördelningen är 

jämn. Den ena är en stadsskola i en mellanstor stad med knappt 500 elever i åk F-6 och den 

andra är en lantligt belägen skola med drygt 400 elever i åk F-9. Skolorna har ett geografiskt 

avstånd emellan för att främja ett så generaliserbart resultat som möjligt. Åldersspannet är valt 

utifrån de årskurser min utbildning spänner över, förutom förskoleklass. Eftersom det inte 

finns något centralt innehåll för förskoleklass valde jag därför att i denna studie fokusera på 

åk 1-3.  

 

Jag har delvis förutsättningslöst kontaktat samtliga elever och utan att veta hur den ena skolan 

förhåller sig till läroplansförmedling men ändå med vetskapen att den undervisningsform som 

i dag råder i skolans värld, kräver att eleverna ur ett bedömningsperspektiv får kunskapsmålen 

förmedlade till sig på ett eller annat sätt. Att stadsskolan använder sig av ”local plans” som 

hjälp vid förmedlandet av läroplansinnehållet var jag medveten om när jag påbörjade min 

studie. Hur landsbygdsskolan förhöll sig till läroplansförmedling visste jag däremot inte när 
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jag påbörjade undersökningen. De intervjuade eleverna har jag dels kommit i kontakt med via 

min VFU-placering samt dels via tips från personliga kontakter. Jag har intervjuat fem elever 

från årskurs 1, sju elever från årskurs 2 och två elever från årskurs 3. Olika omständigheter 

medförde att årskurs 3 endast är representerad från en skola och kommun, vilket kan påverka 

resultatet, då det kan finnas en risk att de yngre eleverna inte har samma kommunikativa 

förmåga som de äldre. Detta kan medföra att de har svårare att sätta ord på vad de fått 

förmedlat till sig med utgångspunkt från innehållet i ämnet svenska ur läroplanen. Hänsyn har 

inte tagits till kön då det inte bedömdes vara relevant för syftet med denna studie.  

 Genomförande 6.3

Jag har under genomförandet av denna studie arbetat utifrån Fosters modell med 

tillvägagångssätt för en kvalitativ undersökningsmetod. Under följande rubriker redogörs för 

dessa. 

 Formulering av syfte och frågeställningar samt urval 6.3.1

Jag har i denna studie följt Brymans tolkning av Fosters modell med de olika stadierna vid 

tillvägagångssätt för en kvalitativ undersökningsmetod. Inledningsvis formulerades syfte med 

tillhörande och förtydligande frågeställningar, vilket motsvarar det första stadiet i Fosters 

modell för tillvägagångssätt i en kvalitativ undersökningsmetod. Urvalet har gjorts utifrån 

syftet med undersökningen och vetskapen om att innehållet i läroplanen måste synliggöras för 

samtliga skolelever idag på ett eller annat sätt, för att dessa ska veta var de befinner sig och 

vad målet är. Detta motsvarar stadie två i Fosterns modell. För att erhålla reliabiliteten i 

studien valdes, som tidigare nämnts, två skolor från två olika kommuner med ett geografiskt 

avstånd emellan och eleverna var representerade från tre olika årskurser. Detta för att kunna 

erhålla ett så generaliserbart resultat som möjligt.  

 Intervju och datainsamling i studien 6.3.2

Inledningsvis påbörjade jag mitt datainsamlande genom att i valda klasser dela ut missivbrev 

och medgivandeblanketter (se bilaga 2 & 3) till samtliga elever och dess vårdnadshavare. 

Därefter bokade jag lämpligt datum för elevintervjuer med respektive lärare. Intervjuerna 

ägde rum enskilt med var och en av eleverna för att de i lugn och ro skulle få komma till tals 

utan påverkan av kamrater. Alla intervjuer spelades in med en smartphone i samförstånd med 

de tillfrågade eleverna och transkriberades samma dag som de genomfördes.  

Ljudinspelningarna arkiverades därefter. Samtliga intervjuer utfördes i separata grupprum för 

att minimera risken för störande moment. För att öka elevernas förförståelse inför 

intervjufrågorna och möjligheten att få relevant respons från dem, höll jag fram och visade 

läroplanen i bokform under uppstarten av varje intervju. Jag passade då även på att berätta 

vilken bok vi tittade på utan att närmare gå in på innehållet. Intervjufrågorna finns som bilaga 

1 i slutet av arbetet. För att få svar på det jag efterfrågade gjordes noggranna övervägningar i 

hur frågorna formulerades. Dessutom var jag noga med att vid intervjutillfället be eleven om 

en intervju då hen hade tid och inte störa eleverna när de arbetade, då detta hade kunnat 

komma att påverka intervjusvarens längd och elevens engagemang på ett negativt sätt. Stor 

vikt lades även vid att hitta lugna platser där intervjuerna fick ske ostört för att ge eleverna 

förutsättningar att tänka efter innan de svarade. Materialet har sedan tolkats och relevansen 

har kontrollerats utifrån elevernas svar och intervjuernas genomförande, ställt mot studiens 

syfte. Detta utgör Fosters stadie tre och fyra. Den teoretiska ramen för denna studie är vald i 

förhand och har inte ändrats under arbetets gång, då jag fortfarande anser den relevant för 

studiens resultat.  



  

- 11 - 

 

 Analys av studiens insamlade data 6.3.3

För att analysen i en kvalitativ studie ska kunna behandlas på ett korrekt sätt krävs, enligt 

Lantz (2013), att materialet bearbetas och att det centrala i underlaget tas ut, så att en syntes 

kan urskiljas. Hon menar vidare att data som insamlats endast är beskrivande och kräver en 

analys för att lyfta fram det som inte är direkt synligt. För att arbetet ska ha en hög validitet 

har tolkningarna av intervjusvaren ställts emot studiens syfte och frågeställningar för att 

kontrollera att dessa besvaras. För att inte viktig data ska gå förlorad är det av största vikt att 

transkriberingarna sker så korrekt som möjligt och inte komprimeras, eftersom det kan 

komma att påverka analysen av insamlad data, menar Lantz. Slutligen understryker Lantz 

vikten av att forskaren inte drar för snabba slutsatser utan metodiskt bearbetar sitt material 

(Lantz, 1993). Bearbetningen i denna studie har gått till på följande sätt: Efter att intervjuerna 

nogsamt transkriberats, skrevs de ut i pappersform för att underlätta analysarbetet och därmed 

erhålla validiteten i studien. Det utskrivna materialet färgkodades med märkpennor för att 

svarens likheter och skillnader tydligt skulle kunna synliggöras. Därefter grupperades svaren 

in utifrån likheter, hur relevanta de var för denna studie samt hur de förhåller sig till studiens 

frågeställningar, under olika rubriker och analyserades samt bearbetades till sitt nuvarande 

skick. Sedan har resonemang förts kring resultatets likheter och skillnader under rubriken 

”Diskussion”. Detta motsvarar Fosters femte och sjätte stadie. Den detaljerade beskrivningen 

av studiens tillvägagångssätt gällande datainsamling och analys av densamma, menar Lantz, 

gör att validiteten och reliabiliteten erhålls. Vidare menar Lantz att validiteten i studien 

främjas i de fall den kvalitativa forskningsmetoden med den valda intervjuformen som 

redskap bedöms ge relevant information.  Metodvalet i denna studie bedömdes besvara syftet 

med undersökningen och därmed främja validiteten i studien.  

 Studiens hänsynstagande i förhållande till validitet och reliabilitet 6.3.4

För att uppnå en hög validitet i denna studie har transkriberingen utförts noggrant för att 

viktig data inte ska gå förlorad och därmed påverka analysarbetet. Materialet har sedan 

bearbetats och grupperats med hjälp av färgkoder för att underlätta tolkandet. Därefter har 

materialet ställts mot studiens syfte och frågeställningar för att säkerställa att resultatet är 

relevant och att validiteten erhålls. I och med detta bedömdes valet av metod vara lämpligt 

och främjar på så sätt studiens validitet ytterligare. Reliabiliteten i studien uppnås genom att 

elever i samtliga berörda årskurser har fått komma till tals samt att intervjuerna har 

genomförts på två olika skolor med geografiska skillnader med liknande resultat. 

 Forskningsetik 6.4

Vid vetenskapliga undersökningar finns det några forskningsetiska principer att ta hänsyn till 

enligt Hermerén (2011), som har sammanfattat Mertons tankar kring ämnet. Bland annat ska 

det publicerade resultatet finnas till allmänt förfogande och alla nyheter som ser dagens ljus 

inom forskningen bör bli offentligt. Bedömningen av ett vetenskapligt arbete ska sedan inte 

ske på något annat sätt än det rent vetenskapliga. Forskaren ska alltså inte ha fokus på sin 

egen person, utan syftet med forskningen ska istället vara att frambringa nya kunskaper inom 

ett visst område. 

  

Vetenskapsrådet anser att fyra olika krav bör tas i beaktande vid ett forskningsetiskt 

förhållningssätt. Det första är informationskravet, vilket innebär att alla som deltar i 

undersökningen ska vara ordentligt informerade om vad syftet med studien är, att deltagandet 

är på frivillig basis och när som helst kan avbrytas, samt att alla deltagare har rättigheter som 

bland annat innebär att inga påtryckningar får förekomma. Samtyckeskravet handlar, som 

namnet antyder, om att det måste finnas ett medgivande från vårdnadshavare för alla deltagare 

under 15 år men fortfarande är det givetvis helt valfritt för deltagarna att välja att medverka 
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eller ej. Konfidentialitetskravet tar upp tystnadsplikten i ett forskningsprojekt, det vill säga att 

alla som väljer att delta omfattas av detta. Allt material som har med studien att göra ska inte 

på något sätt kunna kopplas till deltagarna och måste alltså förvaras på ett mycket 

betryggande sätt, så att ingen utomstående ska kunna identifiera någon. Nyttjandekravet 

behandlar det faktum att allt material som har med studien att göra inte får nyttjas till något 

annat än just det syfte som studien berörde (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 7- 14). Avslutningsvis 

så bör man, för att ha ett forskningsetiskt förhållningssätt, vara kritisk så länge man inte har 

något vetenskapligt resultat att luta sig emot (Hermerén, 2011, ss. 16-17). 

  Etiska hänsynstaganden i studien 6.4.1

Jag har i studien noggrant följt informationskravet och väldigt ingående förklarat för eleverna 

vad det innebär. Inför varje intervju har jag även informerat om deras frivillighet i deltagandet 

samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Alla elever har dock valt att fullfölja sitt 

deltagande i studien. För att öka reliabiliteten och undvika att eleverna skulle tröttna och dra 

sig ur, fick jag under intervjuernas gång ibland lämna intervjufrågorna för en stund och låta 

eleverna prata om andra saker som inte var relevanta för denna studie. Detta för att de skulle 

känna sig bekväma och trygga i intervjusituationen, vilket jag befarar att de kanske inte gjort 

om jag disciplinerat hållit mig till intervjun. Dessutom borde detta ha skapat förutsättningar 

för deras väl övertänkta svar som i sin tur genererar studiens reliabilitet.  

Eftersom min studie omfattar elever under 15 år har hänsyn även tagits till samtyckeskravet 

och ett medgivandebrev bifogades tillsammans med missivbrevet till föräldrarna. Jag gick in 

med föresatsen att ett tydligt missivbrev ihop med medgivandeblanketten, utskickat i god tid, 

skulle göra dem införstådda och trygga med vad underskriften innebar. Det specificerades 

väldigt tydligt vad undersökningen omfattade och på vilket sätt den skulle användas samt 

publiceras och hur elevens identitet eventuellt skulle kunna beröras. Jag fick in samtliga 

blanketter utom två godkända och påskrivna. Detta har medfört att jag har haft ett stort urval 

av intervjuelever. Vid ett fånget antal medgivanden hade reliabiliteteten kunnat komma att 

påverkas, då intervjusvaren inte hade blivit tillräckligt många för att anses generaliserbara, 

vilket det nu istället har skapats goda förutsättningar för i denna studie.    

 

Mitt val av skolor fick till följd att den ena även innefattade min VFU-placering, vilket 

möjligen skulle kunna medföra en risk för att läsare av denna studie med viss efterforskning 

utröner vilken den berörda skolan är. Det finns emellertid många olika klasser i varje årskurs 

och detta sammantaget med att jag inte valt alltför individtypiska citat som kan bli 

utlämnande, gör att jag anser att risken för identifiering är minimal. Samtliga ljudinspelningar 

har sparats över på en extern hårddisk och har sedan raderats från min Smartphone. Jag anser 

därför att konfidentialitetskravet är uppfyllt och att elevernas identiteter är skyddade. Vad 

gäller nyttjandekravet så har det inte funnits några etiska dilemman eftersom materialet aldrig 

haft för avsikt att användas i något annat sammanhang än denna studie. Samtliga elever och 

deras föräldrar har informerats om att materialet endast kommer att användas till det tänkta 

syftet och sedan nogsamt arkiveras. Ingen av eleverna har haft något att invända mot det 

faktum att intervjuerna skulle spelas in. 
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 Resultat 7.
I resultatet redovisas elevernas kännedom om läroplanens existens. Vidare redovisas också i 

vilka undervisningssammanhang eleverna säger sig uppleva att de fått innehållet ur läroplanen 

förmedlat till sig samt vilket innehåll ur läroplanen i ämnet svenska eleverna säger sig 

uppleva att de fått förmedlat till sig. Det redogörs också för på vilka olika sätt eleverna säger 

sig uppleva att de fått innehållet för ämnet svenska förmedlat till sig samt vilka eventuella 

svårigheter eleverna upplever vid förmedlandet. Resultatet är presenterat så att det stora 

flertalet elever får komma till tals i olika citat, vilket medför att man inte kan följa en enskild 

elevs resonemang. 

 Elevernas kännedom om läroplanens existens 7.1

Samtliga av de 14 tillfrågade eleverna säger sig uppleva att de känner igen läroplansboken när 

den visas för dem. Det stora flertalet av elever från båda skolorna säger att de upplever att de 

har fått information om varför läroplanen existerar.  

En elev uttrycker: ”Eh ja faktiskt, fröken har visat oss den. Att däri står det liksom vad vi ska 

kunna. […] hon läser den säkert när vi har slutat. Så vet hon vad hon ska lära oss”. 

Två elever berättar att de fått förmedlat till sig om hur situationen var i skolan förr i tiden och 

hur det ser ut i andra länder idag. En av eleverna förklarar att flickor inte fick gå i skolan förr i 

tiden, utan bara pojkar. Pojkar skulle lära sig att läsa medan flickorna fick vara hemma. Den 

andra eleven uttrycker situationen i andra länder idag på följande sätt:  

Det var de där tanterna och farbröderna eller så som hade bestämt massa 

saker som att fröken var tvungen att ha den (pekar på läroplanen). Tror det är 

att i andra länder, så får pojkar gå i skolan för att tjejerna är inte lika värda 

där. Och så, gubbarna som bestämmer där då så var det en tjej från ett land 

som försökte rädda alla tjejerna att gå i skolan och så var det någon, då kom 

de där gubbarna och sköt henne i huvudet men de opererade henne så hon 

klarade sig. Men hennes läpp hänger lite. 

Denna elev syftar troligtvis i detta uttalande till Malale, den unga kvinnan från Afghanistan 

som kämpar för flickors rätt att få gå i skolan.  

 En elev uttrycker sig på följande sätt om varför hens lärare har läroplanen och vad den är till 

för:  

Den är nog till för att kunna veta vad man ska utbilda till. Så att fröken vet 

vad vi ska utbilda oss till. Alla fröknar i hela Sverige har en sådan bok. Låt 

mig tänka….det är …att…..för att, kom igen, för att alla ska göra samma, det 

är det den är till för. 

Av elevernas svar att döma kan utrönas att de inte specifikt uttrycker förståelse för att 

läroplanen med dess innehåll är till för att utveckla individens kunskaper och förmågor som 

behövs då individen blir vuxen och ska verka i samhället. Dock framkommer en viss 

medvetenhet hos eleverna om människors lika värde då några av eleverna lyfter 

könsskillnader samt vikten av en likvärdig utbildning samt internationella skillnader i 

skolgång.  

 I vilka undervisningssammanhang förmedlandet sker 7.2

Något mindre än hälften av eleverna säger sig uppleva att de får innehållet ur läroplanen i 

ämnet svenska förmedlat till sig i samband med temaarbeten. Andra sammanhang eleverna 

säger sig uppleva att de får innehållet förmedlat till sig är i samband med högläsning. En elev 
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uttrycker: ”Svenskan, det är ju mest olika grejer typ högläsning. Om vi ska börja med en ny 

bok brukar vi göra det i början, gissa vad den handlar om”. Av elevernas sagda upplevelser att 

döma kan här utrönas att eleverna i detta sammanhang arbetar med Reciprocal Teaching eller 

En läsande klass som ett moment av undervisningen i svenska. Reciprocal Teaching eller En 

läsande klass är ett sätt för läraren att förenkla förmedlandet av läroplansinnehållet i ämnet 

svenska till eleverna, då det i läroplanen bland annat uttrycks att det ska arbetas med 

lässtrategier.  

 Vilket innehåll eleverna fått förmedlat till sig 7.3

En elev uttrycker följande gällande arbetet i ämnet svenska: 

Stor bokstav, mellanrum och punkt. Det brukar oftast vara det som hon 

(läraren) säger när vi ska skriva i svenska. Ibland skriver hon på tavlan och 

så har vi målen på väggen som vi kan titta på när vi skriver och läser och 

så…å ibland så säger hon vad man ska lära sig och så. 

En annan elev uttrycker vidare: ”Vi får inte glömma punkt och stor bokstav […] Vi ska stava 

rätt och skriva bra meningar typ, liksom, det ska inte vara tjatigt hela tiden liksom ”. Vidare 

nämner eleven ”Ibland då ska vi rita en bild och sedan skriva en saga till och då brukar hon 

(läraren) säga att vi ska tänka på punkt, stor bokstav och mellanrum”.  

Några elever uppger under intervjuerna att de arbetar med stor bokstav och punkt, mellanrum 

mellan orden, samt stavning. Detta är ämnesinnehåll ur läroplanen i ämnet svenska men 

eleverna uttrycker ingen medvetenhet om detta.  

En elev visar medvetenhet om att det läraren förmedlar till eleverna i ämnet svenska återfinns 

i läroplanens innehåll. Eleven uttrycker: 

Hon (läraren) berättade lite om vad som stod i (läroplanen) och vad vi ska 

göra i svenska. Jo, vissa saker minns jag, som vad man ska lära sig att man 

ska kunna, vad var det nu… Lära sig att läsa bra, skriva, kunna skriva så att 

andra ska kunna se vad det står. Man ska inte ha för bråttom när man skriver, 

då blir det ofta slarvigt. Ibland har vi sådan här genomgång, det står i boken 

vad man ska göra och det, fast hon berättar ju vad vi ska göra. 

Några elever uttrycker att de arbetar med ett material vid namn Nya språket lyfter i ämnet 

svenska. Materialet innehåller delarna skriva, läsa, lyssna och tala, vilka är centrala delar 

inom ämnet svenska i läroplanen. Nästan samtliga av de tillfrågade eleverna säger sig uppleva 

att de skriver i olika former under lektionerna i ämnet svenska. Eleverna uppger att de får 

skriva en text till en egenvald bild. En elev uttrycker: ”Vi får välja en bild ur en burk och så, 

och sedan får jag klistra in den i min bok. Sedan ska jag skriva en text till den bilden liksom”. 

Att skriva är en av de fyra huvuddelarna i ämnet svenska i läroplanen. Att skriva texter där 

bild och text samspelar är ämnesinnehåll som återfinns i läroplanen i ämnet svenska. Endast 

en elev nämner inget om huruvida hen upplever att det skrivs under svensklektionerna. De 

flesta av eleverna uttrycker att de läser böcker och andra texter under lektionerna i ämnet 

svenska. Vidare säger sig över hälften av eleverna uppleva att de får lyssna på högläsning, 

ljudfiler eller film. Det framkommer även att några av eleverna talar inom ämnet svenska i 

form av samtal kring texter de läst, filmer de sett och diskuterar kring svåra ords betydelse. En 

elev uttrycker: ”Vi jämför Bamse med gamla böcker, typ Emil i Lönneberga.. och några till 

typ. Och sedan pratar vi om vi kan hitta olika likheter….och vad heter det…skillnader typ”. 

Av elevens svar att döma kan härledas att visst arbete verkar ske i syfte att träna den 

kommunikativa förmågan, vilket är en förmåga som återfinns i läroplanen i ämnet svenska. 

Vidare kan utrönas att eleverna arbetar med delarna läsa, lyssna och samtala, vilka är centrala 
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i ämnet svenska ur läroplanen. Eleverna får alltså dessa delar förmedlade till sig bland annat 

med hjälp av Nya språket lyfter. Eleverna uttrycker ingen medvetenhet om kopplingen mellan 

Nya språket lyfter och läroplanen.  

 På vilka olika sätt förmedlandet sker 7.4

Under intervjuerna uppgav nästan samtliga av de intervjuade eleverna att deras lärare 

förmedlade mål i svenska vid tematiskt arbete på olika sätt, såsom att samtala, skriva på 

tavlan och sätta upp pilar med målen. Ur intervjuerna med stadsskoleeleverna framkommer att 

de har så kallade ”local plans”, vilket är ett sätt för lärarna att förmedla innehållet i ämnet 

svenska ur läroplanen till eleverna.”Local plans” är ett större papper där läraren inför varje 

nytt arbetsområde inom ämnet svenska valt ut relevanta delar av innehållet ur läroplanen för 

det aktuella arbetsområdet och förmulerat detta på ett för eleverna anpassat språk. Några av 

stadsskoleeleverna säger sig uppleva att de har möjlighet att påverka innehållet i 

undervisningen genom förslag och önskemål. En elev uttrycker följande:  

Eh det står ju på de där papprena som står på dörren så står det mycket vi 

ska träna på och sådant (eleven pekar på en lapp på dörren). Det står ju vad 

vi måste lära oss mer om och sådant.  

En annan elev från samma skola menar:  

Hon (läraren) brukar ju skriva på tavlan och så berättar hon liksom om just 

när vi har det temat, så berättar hon så här att ja om vi typ ska jobba med 

Bamse så lånar hon alltid något barns bok och så berättar hon liksom vad 

man ska göra där (eleven pekar på lappen på dörren med ”local plans”). Vi 

jobbar med den så här att...ja, då fick hon, hon frågade liksom om vi ville 

ändra något och så. Det står vad vi ska kunna liksom.   

Ytterligare en elev på stadsskolan uttrycker: 

Vi har mål där (pekar på väggen) men vi gör hela klassen 

tillsammans…[…] Mm det brukar stå någonting i svenska liksom […] Vi 

har sådana här mål att vi ska, alla på skolan, vi har sådana där små figurer, 

en som heter cowboy Jim, och spågumman Julia och frågeapan och åh 

detektiven men ibland hänger jag inte med. Därför tycker jag att det kan 

vara lite svårt ibland…[…] Det kan vara det jag ska göra som kan vara 

svårt. Och ibland är det att jag inte förstår bara. Vi hade ett 

svenskaprogram, det är ett papper och så står det vad man fick göra. Och 

när man är färdig med det så skulle man kryssa i det. Det hade vi i svenska. 

I citatet framkommer också att eleverna får innehållet ur läroplanen förmedlat till sig genom 

ett för eleverna förenklat material vid namn Reciprocal Teaching eller En läsande klass. 

Materialen består av några karaktärer som har till syfte att synliggöra fungerande lässtrategier. 

Att eleverna ska kunna använda sig av lässtrategier är något som står i läroplanen i ämnet 

svenska.  

Några elever uppger under intervjuerna att de arbetar med ett material vid namn Nya språket 

lyfter. Som tidigare nämnts i bakgrunden har materialet ett förenklat språk så eleverna ska 

förstå vad ur innehållet i ämnet svenska de ska lära sig. Materialet är utformat i form av 

rosetter, där det finns delmål som synliggör elevernas kunskapsutveckling. Eleverna uppger 

att de färglägger och/eller skriver datum i rosetterna vid den tidpunkt läraren bedömer att de 

nått det aktuella delmålet. En av eleverna uttrycker: ”Jag brukar måla dem i olika färger och 

så skriver typ jag eller fröken dit dagen då jag kan det, så tittar mamma och pappa på det när 

vi har sådant där samtal”. 
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Som tidigare nämnts säger sig eleverna uppleva att de arbetar med exempelvis stor bokstav, 

punkt och mellanrum mellan orden, vilka är delar ur läroplanen som eleverna ska träna på. En 

elev uttrycker sig på följande vis gällande arbetssätten i ämnet svenska: ”Hon (läraren) säger 

vad vi ska göra. Sedan jobbar vi i våra böcker. Vi skriver och så”. Ur denna elevs sagda 

upplevelse kan utrönas att de i ämnet svenska arbetar självständigt under lärarens 

handledning.  

Att eleverna ska kunna söka information i olika källor och skriva faktatexter är innehåll som 

återfinns ur läroplanen för ämnet svenska. En annan elev uttrycker följande gällande 

faktasökning: ”Vi får leta i våra iPads och i böcker och titta på film och sedan skriva vad vi 

lärt oss i vår bok”. På detta sätt får eleverna utföra viss forskning på egen hand.  

Utifrån elevernas sagda upplevelser kring på vilka sätt de upplever att de får innehållet i 

ämnet svenska förmedlat till sig, kan slutsats dras att det finns olika sätt och olika 

stödmaterial för att förmedla innehållet i ämnet svenska till eleverna.  

 Svårigheter vid mottagandet av läroplansinnehållet 7.1

Nästan samtliga av de tillfrågade eleverna säger sig uppleva att de ibland har svårt att förstå 

det som de får förmedlat till sig av innehållet i ämnet svenska ur läroplanen. En av 

anledningarna, menar eleverna, är att läraren använder sig av för eleverna svåra ord. Många 

av eleverna säger sig uppleva att de får de svåra orden förklarade för sig när de frågar om dess 

betydelse. Några av eleverna uppger dock att de inte frågar när det inte förstår det som ska 

förmedlas till dem.  

 

Andra svårigheter som framkommer är att eleverna säger sig uppleva att det är svårt att förstå 

det som förmedlas till dem på grund av att ämnesinnehållet ännu är okänt för dem. En elev 

uttrycker följande:  
 

Ibland är det svårt att förstå men då säger jag till. Och då brukar hon (läraren) 

typ säga lite bättre […]Vissa saker är svåra för att man typ inte kan dem. Man 

har aldrig gjort det innan. Ibland använder hon svåra ord typ och då fattar jag 

typ inget. Jag frågar och hon förklarar typ. 

 

En av eleverna lyfter tidsaspekten som en svårighet till att mottaga innehållet i ämnet svenska 

ur läroplanen. Eleven säger sig uppleva att hen inte hinner ta till sig det innehåll i svenska 

som läraren försöker förmedla. Eleven menar: 
 

”Eh, för att hon förklarar ju mycket och vi ska hinna med, tid, det är det som 

är det svåraste, men det mesta förstår jag”. 

 

Slutligen kan konstateras att de främsta orsakerna till att eleverna upplever svårigheter i 

mottagandet av ämnesinnehållet i ämnet svenska ur läroplanen, beror på aspekter så som 

svåra ord, nya ämnesområden samt tid att ta till sig innehållet.  
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 Diskussion 8.

 Eleverna och läroplanen  8.1

Med utgångspunkt i Dewey (1902) och progressivismens syn, så förflyttas eleven från sin 

familjesfär till en skolkontext och kommer då för första gången i kontakt med läroplanen. 

Enligt Dewey är det här barnet lägger grundplåten till att bli en väl fungerande framtida 

samhällsmedborgare i och med att barnet nu börjar få en inblick i och perspektiv på hur 

samhället fungerar och är uppbyggt. Allt detta förutsätter att eleven är i rätt utvecklingsskede 

för att kunna tillgodogöra sig innehållet som förmedlas till vederbörande. Då eleverna i den 

här studien hör till den lägre skolåldern och mötet med skolan för flera av dem nyligen skett, 

är de endast i uppstarten av sin resa mot att bli fullfjädrade samhällsmedborgare.   

 

I resultatet av denna studie framkommer att samtliga elever på de båda skolorna känner till 

läroplanens existens. Några elever uttrycker vad den är till för. I läroplanen uttrycks att 

undervisningen ska främja elevernas lärande för att ”därigenom förbereda dem för att leva och 

verka i samhället” (Skolverket, 2011, ss. 7, 9). Av elevernas svar att döma är min slutsats att 

eleverna dock inte uttalar förståelse för relationen mellan läroplansinnehållet och elevens 

kunskapsutveckling, där individen ska utveckla förmågor samt de kunskaper som ses som 

nödvändiga att ha vid vuxen ålder, för att kunna verka i samhället.  

 

Några av eleverna visar genom sina sagda upplevelser förståelse för könsskillnader och 

uttrycker en medvetenhet om att alla elever ska ha en likvärdig utbildning. I läroplanen 

återfinner man att ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter” (Skolverket, 2011, s. 8). Eleverna har alltså fått detta förmedlat till sig. Vidare 

kan läsas i läroplanen att: ”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och 

inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas” (s. 8). Detta är 

också något som eleverna har fått förmedlat till sig då de uttrycker detta. Det kan slutligen 

konstateras att eleverna uttrycker en viss medvetenhet om människors lika värde, vilket också 

står i läroplanen att eleverna ska få förmedlat till sig. Deweys progressivism genomsyras av 

att utbildning ska ses som en demokratisk rättighet.  

 Fokus vid förmedlandet  8.2

Som tidigare nämnts visar eleverna inte någon förståelse för att läroplanen finns till för att de 

ska utveckla kunskaper som de sedan behöver ha vid vuxen ålder. Läroplanen utgör riktlinjer 

för hur undervisningen ska gå till för att fostra goda samhällsmedborgare men eleverna 

uttrycker ingen medvetenhet om detta samband. Däremot uttrycker eleverna att de fått 

specifikt ämnesinnehåll förmedlat till sig. De nämner exempelvis stor bokstav, mellanrum 

mellan orden och stavning av elevnära ord, vilket är ämnesinnehåll ur läroplanen för ämnet 

svenska. Utifrån Shawers (2008), Littledykes (2006) och Birbilis (2013) studier kan 

konstateras att fokus för förmedling av läroplansinnehållet kan se olika ut. I Shawers studie 

framkommer vikten av att förmedla värderingar, vilket eleverna behöver för att bli goda 

samhällsmedborgare. Jämförelsevis framkommer istället i Littledykes och Birbilis studier att 

fokus för förmedlandet av läroplansinnehållet till eleverna snarare låg på att förmedla 

specifika kunskapsmål ur läroplanen. Utifrån resultatet av de tre nämnda studierna i 

förhållande till den här studien kan slutsats dras att eleverna i denna studie, med utgångspunkt 

ur deras sagda upplevelser, i första hand har fått specifika ämneskunskaper förmedlade till sig. 

I Deweys anda handlar progressivismen om kunskapsutveckling med fokus på eleven som en 

framtida arbetskraft (Lundgren, 1998).  
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 Vilket ämnesinnehåll som förmedlas 8.3

I läroplanen står att ämnesinnehåll som ska behandlas i undervisningen i ämnet svenska bland 

annat är att eleverna ska utveckla lässtrategier, kunna använda punkt och stor bokstav, kunna 

stava elevnära ord och kunna skriva texter kopplade till bilder (Skolverket, 2011, ss. 227-

228). Eleverna säger sig uppleva att de arbetar med Reciprocal Teaching eller En läsande 

klass, vilket är kopplat till lässtrategierna. Eleverna har alltså fått lässtrategier förmedlat till 

sig ur läroplanen. Eleverna uppger också att de arbetar med stor bokstav och punkt samt 

stavning och skriva text till bild, vilket är ämnesinnehåll ur läroplanen och alltså sådant som 

eleverna fått förmedlat till sig. Centrala delar inom ämnesområdet svenska som återfinns ur 

läroplanen är läsa, skriva, samtala och lyssna (Skolverket, 2011, ss. 222-228). I resultatet 

framkommer att eleverna säger sig uppleva att de i undervisningen skriver, läser, lyssnar och 

samtalar på olika sätt.  

 

Dewey menar att grunden för ett deltagande i samhällslivet utgörs av kommunikation mellan 

människor (Hartman, Lundgren & Hartman, 2008). Flera av eleverna säger sig uppleva att de 

under lektionerna i ämnet svenska samtalar kring texter de läst, filmer de sett, böcker de ska 

läsa samt svåra ords betydelser. Under elevintervjuerna lyfts också att eleverna säger sig 

uppleva att de gör muntliga jämförelser kring olika litterära verk för barn och diskuterar 

dessa. Av elevernas svar att döma dras slutsatsen att eleverna tränar på den kommunikativa 

förmågan, vilken åsyftas i läroplanen som en förmåga att utveckla. Den kommunikativa 

förmågan framträder i läroplanen, då det står att språket ska utvecklas för att eleverna ska 

kunna kommunicera och lära. I Shawers (2008) studie framkommer att lärare har en viktig 

roll som begreppsförklarare. I studien med de intervjuade eleverna visar de dock ingen 

medvetenhet om att den kommunikativa förmågan är en del ur läroplanen inom ämnet 

svenska som de ska uppnå. De nämner inte begreppet ”kommunikativ förmåga” och utifrån 

det kan utrönas att eleverna arbetar för att träna den kommunikativa förmågan, men av deras 

sagda upplevelser att döma visar de ingen medvetenhet om detta.  

 Olika sätt att förmedla 8.4

I Shawers (2008) studie framkommer olika sätt att förmedla läroplansinnehållet hos lärarna. 

Eleverna på stadsskolan säger sig uppleva att de har så kallade ”local plans” där innehållet ur 

läroplanen i ämnet svenska är förmedlat till dem vilket inte framkommer som en arbetsmetod 

under intervjuerna med eleverna på landsbygdsskolan. De båda skolorna arbetar alltså på 

olika sätt när det kommer till att förmedla läroplansinnehållet i ämnet svenska till eleverna.  

 

Eleverna på de båda skolorna lyfter att de säger sig uppleva att de på olika sätt arbetar med 

lässtrategier, vilket är innehåll som återfinns ur läroplanen för ämnet svenska. Westlund 

(2012) menar att Reciprocal Teaching eller En läsande klass innefattar några karaktärer som 

har till syfte att vägleda eleverna till att bli goda läsare genom att använda lässtrategier. En 

lässtrategi, vilket motsvarar en av karaktärerna, har till uppgift att förklara svåra ord. Shawer 

(2008) menar att begreppsförklaring i undervisningen är av stor vikt för elevernas förståelse 

för det som ska läras. Andra sammanhang eleverna säger sig uppleva att de använder sig av 

Reciprocal Teaching eller En läsande klass är vid introduktionen av högläsningsböcker. I 

läroplanen står att läsa att eleverna ska utveckla olika lässtrategier och därmed får de detta 

förmedlat till sig i samband med högläsning. Eleverna uttrycker att de i detta sammanhang 

arbetar med lässtrategin att förutspå handlingen i en bok.  

 

Inom progressivismen menar man att eleverna ska lära sig att bli ansvarstagande kring yrke 

och framtida familjeliv och detta ska ske genom utbildning och undervisning (Lundgren, 

1998). I resultatet av studien framkommer att några av eleverna arbetar självständigt under 
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svenskalektionerna under lärarens vägledning. Ur elevernas sagda upplevelser framgår också 

att eleverna på de båda skolorna självständigt får söka information från olika källor och 

därefter skriva faktatexter. I Maitles och McAlpinebs (2012) studie förekommer ett liknande 

arbetssätt där eleverna får arbeta med att söka information på egen hand. Studiens resultat 

visade på att eleverna blev mer engagerade i för dem viktiga områden. Dewey (1900) menar 

här att om utbildningens upplägg sker på ett elevnära sätt skapas möjlighet för eleven att se 

skolan och samhället som integrerade både nu och på sikt. Om eleverna blir vana vid att 

engagera sig i sådant som är viktigt för dem nu, skapas förutsättningar för att det blir ett 

naturligt inslag i deras vuxna liv som aktiva samhällsmedborgare.  

 Elevers upplevda svårigheter som mottagare 8.5

Nästan samtliga elever säger att de stundtals upplever svårigheter i sitt mottagande av 

läroplansinnehållet för ämnet svenska. Eleverna lyfter i detta sammanhang anledningar såsom 

att läraren använder svåra ord för eleverna att förstå samt att det ämnesinnehåll som läraren 

förmedlar till eleverna är nytt för dem. Shawer lyfter i sin studie vikten av läraren som 

begreppsförklare, för att eleverna ska kunna förstå och tillgodogöra sig det ämnesinnehåll som 

förmedlas till dem. Vidare menar Shawer att om läraren inte anpassar förmedlandet till 

eleverna så de förstår, kommer innehållet heller inte dem till gagn. Murphy (2004) i sin tur 

betonar att orsaken till att eleverna inte förstår det som förmedlas till dem i stor utsträckning 

torde vara att det för dem ännu är ett okänt ämnesinnehåll.   

 Slutsats av resultatet att döma     8.6

Det framkommer i resultatet av denna studie att de båda skolorna använder sig av olika sätt 

för att förmedla läroplansinnehållet i ämnet svenska till eleverna. Stadsskolan arbetar med 

”local plans” i syfte att på ett tydligt sätt förmedla läroplansinnehållet till eleverna vilket 

landsbygdsskolan inte gör. Trots att skolorna använder sig av olika metoder kan ingen 

skillnad utrönas i elevernas kännedom om läroplansinnehållet i ämnet svenska. 

 Metoddiskussion 8.7

Metoden i denna studie har utgjorts av en kvalitativ undersökningsmetod och 

datainsamlingsverktyget har varit semistrukturerade intervjuer. Detta då det bedömdes mest 

lämpligt beträffande studiens syfte. De semistrukturerade intervjuerna utgjorde förutsättningar 

för att ställa fördjupande följdfrågor i det fall intervjufrågorna behövde specificeras. Den 

valda metoden bedömdes passande för det tänkta syftet med studien, då jag fick ett relevant 

resultat utifrån syftet. Då de förutbestämda intervjufrågorna visade sig vara något 

svårbegripliga för eleverna, kunde jag därför ställa förtydligande följdfrågor utifrån det 

semistrukturerade datainsamlingsverktyget. I det avseende en kvantitativ undersökningsmetod 

använts hade fokus snarare hamnat på frekvensen av elevernas kännedom om 

läroplansinnhållet, istället för den djupare förståelsen av elevernas mottagande av 

läroplansinnehållet.  

 

Ett alternativt datainsamlingsverktyg i form av enkät hade inte varit genomförbart då 

urvalsgruppen bestod av elever med varierande kunskaper i förmåga att förmulera sig i skrift 

samt av finmotoriska orsaker. Elever hade då kunnat hämmas i sitt sätt att uttrycka sin 

kännedom om läroplansinnehållet, vilket i sådana fall hade fått tas hänsyn till. För det aktuella 

åldersspannet av elever ansågs därför muntligt samtal vara det mest lämpade 

datainsamlingsverktyget beträffande studiens syfte. Observation som datainsamlingsverktyg 

av elevernas lärare hade kunnat tillföra relevant fördjupad förståelse för 

undersökningsområdet ur ett lärarperspektiv och därmed gett en bredare bild av det aktuella 
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området. Att observera elever hade inte gett relevanta svar utifrån det aktuella syftet, då det är 

omöjligt att observera elevers upplevelser.  

 

Ursprungstanken var att intervjua två elever (en flicka och en pojke) från varje årskurs och 

från varje skola, men beroende på lärarnas möjligheter att under lektionstid låta eleverna delta 

i undersökningen, så var detta inte genomförbart. Det ämnesinnehåll som återfinns ur 

läroplanen i ämnet svenska är samma för de tre årskurserna och den ojämna fördelningen av 

årskurserna som deltog i studien bedömdes därför inte påverka studiens resultat. Faktorer som 

kan ha kommit att påverka resultatet är att elever i årskurs 3 kan ha kommit längre i sin 

förmåga att kommunicera och därmed också tydligare verbalt uttryckt sina upplevelser 

gällande det aktuella undersökningsområdet. Det bör dock tänkas på att individuella 

variationer mellan eleverna kan förekomma.  

  

Valet av Dewey och progressivismen som teoretisk ram och ansats för denna studie har varit 

tillämpningsbar eftersom stor tyngdvikt läggs vid den kommunikativa förmågan, vilket 

framkom som en betydelsefull del i resultatet av min studie. Vidare menar Dewey att fokus 

ska ligga på att se till individen som framtida arbetskraft, vilket stämmer bra överens med 

synsättet i dagens skola. Vad som emellertid saknas i progressivismens synsätt är 

fostringsaspekten, då även detta faller inom ramen för mitt yrkesuppdrag.  

 Didaktiska konsekvenser  8.8

Resultatet av denna studie visar att det finns olika sätt att förmedla läroplansinnehållet till 

eleverna. I den här studien kan slutsats dras att det finns två avgörande skillnader gällande sätt 

att förmedla läroplansinnehållet i ämnet svenska till eleverna. Stadsskolan använder sig utav 

”local plans” vilket landsbygdsskolan inte gör. Trots dessa differenser framkommer inga 

tydliga skillnader i elevernas kännedom om innehållet ur läroplanen mellan de båda skolorna. 

Som lärare är det av stor vikt att finna sätt att förmedla läroplansinnehållet till eleverna, så att 

det skapas förutsättningar för alla elever att uppfatta och tillgodogöra sig innehållet. Det kan i 

detta sammahang vara relevant att diskutera med kollegor och dra nytta av varandras 

beprövade yrkeserfarenheter. En öppenhet och ett generöst utbyte av tankar och idéer främjar 

att lärarna tillgodogör sig nya sätt att förmedla läroplansinnehållet till eleverna. Det kan här 

anses vara viktigt att det sker prestigelöst för att inte viktigt kunskapsutbyte kring sätt att 

förmedla läroplansinnehållet till elever går förlorat. En stor variationsbredd i sätt att förmedla 

skapar förutsättningar för att så många elever som möjligt kan uppfatta och tillgodogöra sig 

innehållet ur läroplanen i ämnet svenska.  

 

Vidare framgår det i resultatet att stort fokus på förmedlandet av läroplansinnehållet enligt 

elevernas svar att döma, ligger på att lärarna förmedlar specifika kunskaper ur läroplanen i 

ämnet svenska. I läroplanen understryks också vikten av att eleverna ska få med sig 

värderingar som är rådande i samhället. Detta är dock inget som förmedlas till dem av deras 

svar att döma. Om fokus inte läggs på att förmedla viktiga samhälleliga värderingar är det 

intressant att diskutera vad för konsekvenser detta kan få för eleverna som ska utvecklas till 

goda samhällsmedborgare. Vidare är det i detta sammanhang relevant att som lärare 

självrannsaka sig och fundera kring var man väljer att lägga fokus vid förmedlandet av 

läroplansinnehållet till eleverna.   

  Vidare forskning 8.9

Under denna studies gång har det framkommit att de båda skolorna använder olika sätt för att 

förmedla innehållet i läroplanen till eleverna. Trots detta, så kan resultatet av denna studie inte 

uppvisa några tydliga skillnader i elevernas kännedom om läroplansinnehållet för ämnet 
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svenska. Det hade därför i hög grad varit intressant att forska ytterligare, i form av 

observationer med efterföljande intervjuer av elever, för att se om andra former av förmedling 

av läroplansinnehållet hade genererat i en större behållning för eleverna. Om man kan utröna 

någon modell i förmedlandet som fungerar bra, så kan denna empiri ligga till grund för nya 

teorier. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till elever 

 

1. Har din lärare pratat om den här boken när ni har svenska? (i 

sådana fall) Kan du berätta vad du vet om den här boken? (håller 

upp läroplanen) 

 

2. Kan du berätta när ni pratar om vad ni ska lära er i svenska?  

 

3. Förstår du det som läraren förklarar då?  

 

4. Vad är svårt att förstå? Kan du förklara? 

 

5. Varför är det svårt att förstå? Kan du förklara? 

 

 

6. När ni ska arbeta med ett nytt område i svenska (lämpligt 

exempel för den aktuella årskursen), hur får du då reda på vad du 

ska lära dig? 
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Bilaga 2 

 
 

 

 

 

 

Hej alla elever och föräldrar! 

 
Mitt namn är Veronica Palmquist och jag studerar den nya lärarutbildningen på Högskolan i 

Borås, sista terminen. Min utbildning innefattar behörighet för att undervisa i förskoleklass 

och årskurs 1-3. 

 

I min utbildning åligger det mig att göra ett examensarbete. Mitt arbete kommer att handla om 

hur elever upplever att de får reda på vad de ska lära sig i undervisningen utifrån läroplanen, 

Lgr 11. 

  

Jag skulle därför vilja be om ert medlåtande till att intervjua ert barn (se bifogat papper). Om 

ert barn väljer att delta med ert medgivande kommer allt intervjumaterial att behandlas utifrån 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att ert barn som källa kommer att 

vara anonym under processen och har när som helst rätt att avbryta sitt deltagande. Intervjun 

kommer att spelas in för att resultatet ska bli så rättvisande som möjligt och materialet 

kommer endast användas till denna studie. Slutprodukten kan komma att publiceras och kan i 

sådana fall ligga till underlag för framtida skribenter. 

  

Var vänlig och skicka tillbaka bifogad blankett till skolan senast måndagen den 16 april. 

 

Varma hälsningar 

Veronica Palmquist 
 

Vid eventuella frågor, kontakta gärna: 

Veronica: S074623@student.hb.se     
 

 
  

mailto:S074623@student.hb.se
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Bilaga 3 
 

 

 

 

 

 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 

Tag med och lämna till klassföreståndare  

 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi är medveten om att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att 

vi när som helst kan avbryta vårt deltagande. Ringa in valt alternativ. 

 

 

JA, jag ger mitt samtycke till att mitt barn ska få observeras av lärarstudent. 

 

 

NEJ, jag ger INTE mitt samtycke till att mitt barn ska få observeras av 

lärarstudent.  

 

 

 

________________________________________ 

Barnets namn 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 

 

 

 

Datum:_________________________ 
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