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Inledning  

 

Utifrån gällande Läroplansförordning 1994 (Lpf 94) så ska eleverna på gymnasiet kunna 

uppnå samma kunskapsmål i kärnämnet oberoende av vilket program de studerar på, enklare 

uttryckt så skall alla elever kunna få samma kunskap. Vad har lärare för uppfattning om 

följande frågor? Får alla elever samma kunskap? Lär sig alla elever på samma sätt?       

 

”YF – mer repetition, nöta in kunskap!   SF – låt gå pedagogik.” 

 

Det är ett citat hämtat ur vår undersökning som vi gjort med våra kollegor på ett gymnasium i 

en mellansvensk stad. Citatet står som exempel på ett fenomen som finns inom 

gymnasieskolan; lärare undervisar på olika sätt beroende vilket program eleverna läser på, 

yrkesförberedande (YF) respektive studieförberedande, (SF).  

Vi är två stycken karaktärsämneslärare som stött på fenomenet i vårt arbete och, vid ett flertal 

tillfällen, i diskussioner med våra kollegor. Denna skillnad på undervisning är så mycket mer 

än bara en didaktisk skillnad, men vi har valt att undersöka didaktiska skillnader, utifrån 

lärarnas synvinkel.   

Syfte 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka de didaktiska skillnader som kärnämneslärare 

upplever, samt att försöka finna orsakerna till dessa skillnader på studieförberedande 

respektive yrkesförberedande program i gymnasieskolan. 

Frågeställning 
 

Vår frågeställning är: 

 

•             Hur ser lärare på de didaktiska skillnaderna i lärtid, läromedelsanvändning och 

            arbetssätt? 

•              Hur ser lärare på orsakerna till de didaktiska skillnaderna i lärtid, läromedels- 

             användning och arbetssätt? 
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Begrepp/definition 

Vad är didaktik? Henry Egidius har formulerat en gällande definition av didaktik: 

 

”Inom undervisningsmetodiken är didaktik en lära om själva valet av innehåll och behandling 

av detta innehåll samt forskning och teoribildning om lärandets vad- och hur- frågor, t ex hur 

lärare ska undervisa och eleverna skall gripa sig an och tillgodogöra sig visst 

kunskapsinnehåll eller vissa handlingsmönster”1. 

  

Infärgning innebär att man låter delar av karaktärsämnets innehåll påverka 

kärnämnesundervisningen.2 Exempel på detta kan vara när man på fordonsprogrammet i 

kursen engelska går igenom bilens uppbyggnad på engelska. Ett annat exempel är att man på 

barn och fritids- programmet läser barnlitteratur inom litteraturhistoria avsnittet. 

 

Begreppet SF står för studieförberedande program. De yrkesförberedande programmen 

betecknas med YF.  

 

APU är en förkortning av ArbetsPlatsförlagd Utbildning. Denna praktiska utbildning är 

förlagd till ett företag inom den bransch som man utbildar sig. Eleven handleds där av en 

anställd på företaget som är utbildad handledare. Utbildningen är på minst 15 veckor fördelat 

på elevens tre studieår.3   

 

APL är en förkortning av arbetsplatsförlagt lärande. I Gy 2011 ersätts APU av APL. 

 

Med begreppet perception menar vi i detta arbete att man tar in information med hjälp av flera 

alternativt olika sinnen. Det kan vara att lyssna, se, känna samt att höra. 

Bakgrund och tidigare forskning 
 

Gymnasieskolans förändring 
 

Gymnasieskolan av idag har sakta vuxit fram sedan 1960-talet. Den har under dessa år 

genomgått ett antal reformer till att bli den skola som vi har i dag på 2010-talet. Skolan har 

                                                 
1 Egidius, Henry (2003). Pedagogik för 2000-talet, sid 144  
2 Skolverket (2008) Hur hänger allt ihop? http://www.skolverket.se/sb/d/598/a/7819 
3 Skolverket (2009) http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/168/a/384 



 4 

under denna period utformats så att den skall passa det samhälle den verkar i samtidigt som 

den formar det omgivande samhället.4 I början av 1960-talet fanns det tre så kallade 

utbildningsvägar. Den ena var gymnasiet och den hade en teoretisk ”bildning”. Den andra var 

yrkesskolan som hade en praktisk ”utbildning”. Den tredje var fackskolan som bestod av tre 

linjer. Det var ekonomisk, social och teknisk linje. Den var mer praktisk än gymnasiet men 

mer teoretisk än den så kallade yrkesskolan.5  

På den tiden så fanns det en ganska klar fördelning av hur många i procent som skulle gå 

respektive väg, där yrkesutbildningen skulle få 30 %, och gymnasiet skulle få 30 % av 

platserna medan fackskolan skulle stå för  20%, de resterande 20 % av eleverna förväntades 

att gå ut till jobb direkt efter grundskolan.6 1964  förslog man att alla elever skulle få en minst 

2-årig utbildning efter grundskolan. Man avskaffade också student examen och införde i 

stället centrala prov för att mäta elevers kunskap. Utifrån denna reform tog regeringen beslut 

1968 om en gemensam plattform och styrdokumentet Lgy 70 föddes.7  

 

I och med denna reform skulle staten fortsättningsvis stå för målstyrningen för att det skulle 

bli en likvärdig utbildning för alla. Däremot fick kommunen driftsansvaret för den 

pedagogiska verksamheten och därtill ett statsbidrag så att kommunerna själva skulle kunna 

skapa önskvärda lokala varianter av utbildningen.8 På denna tid var gymnasiet ett linje-

gymnasium vilket innebar att man antingen gick 3-årig teoretisk utbildning eller en 2-årig 

praktisk yrkesutbildning, där man kunde få praktiktid under skoltiden. Detta gjorde att man 

kunde möta den högkonjunktur som på 1980 talet gav god ekonomi, låg arbetslöshet samt den 

goda arbetsmarknad som då rådde. Det fanns en konflikt i detta. Intresset för 

yrkesutbildningar var större än antalet utbildningsplatser. I och med införandet av Lgy 70  

minskade man med yrkesämnena kraftigt. Man ansåg att skolan skulle stå för en påbörjad 

utbildning och man inte skulle bli färdig förrän man fick sin anställning ute i arbetslivet.9 

  

Nästa stora reform som tog fart i början av 1990-talet kom att heta Lpf 94.  När det gäller 

1990 talet och skolpolitik  kan man säga att det var i en förändringens tid. Inför denna reform 

hade det utretts och beretts både i riksdag och regering om huruvida skolan skulle lyda under 

staten eller kommunen. Man decentraliserade frågor som rörde löne- och anställningsvillkor 

                                                 
4 Richardsson Gunnar, (2010), Svensk utbildningshistoria, Studentlitteratur, sid 142 
5 SOU 2008:27 sid 200 
6 Ibid sid 200 
7 Lemar Signild, (2001), Kaoskompetens och gummibandspedagogik, sid 4 
8 Richardsson  (2010), sid 159 
9 SOU 2008:27 sid 201 
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ner från statlig till kommunal nivå.10  Styrningen över skolans läroböcker var ett annat 

exempel där statens reglering övergick till näst intill fullständig frihet för varje  

 

skola.11Man gick ifrån linjegymnasium till programgymnasium. Man tog också fram nya 

läroplaner och kursplaner. Det arbetades också fram ett nytt betygssystem. I den tidigare 

reformen förekom ett siffer betyg, (1-5), nu jobbade man med fyra steg (IG, G, VG, MVG). 

 I början av 1990 förbyttes den goda konjunkturen till en enorm lågkonjunktur och med den 

en stigande arbetslöshet. För att få till en bra utveckling av skolan som möjligt fortsatte 

decentraliseringen av den samma från staten till kommunen. Denna lokala anpassning som 

man var ute efter tidigare utvidgades i början av 90-talet genom att man förändrade lärarnas 

arbetstidsreglering och den fria lönesättningen. Detta skulle ge skolan ett kvalitativt uppsving 

enligt politikerna men de mötte på ett ordentligt motstånd från lärarnas sida.12 De utbildningar 

som tidigare funnits fanns det inte behov av för tillfället. Många gick ut gymnasiet utan att få 

ett jobb. Nu var man tvungen att tänka om och se till att alla elever skulle ha samma 

förutsättningar att få en teoretisk utbildning. I 1990- talets gymnasieskola var alla program 3-

åriga. Alla elever skulle beredas en plats på gymnasiet. Man gick från det tidigare relativa 

betygssystemet till ett målrelaterat betygsystem där skollagen styrde på statlig nivå och dessa 

mål konkretiserades ner till lokala arbetsplaner på kommunal nivå.13  

När det gäller yrkesutbildningarna skulle de precis som tidigare ge en god bred grund i skolan 

och färdigutbildningen skulle ske ute i arbetslivet. Den stora skillnaden nu var att arbetslivet 

mer kraftfullt skulle delta i utbildningen, påverka vad som skulle läras in, och vilka behov 

arbetslivet nu ställde. Man fortsatte med att utvidga allmänna ämnen inom yrkesutbildningen, 

nu med kärnämnen som blev gemensamma för alla. Dessa ämnen var svenska, matematik, 

engelska, idrott och hälsa, samhällskunskap, naturkunskap, estetisk verksamhet och religion. 

De första, A-kurserna, i alla ämnen samt B-kursen i svenska blev obligatoriska på alla 

program. Alla program, även de yrkesförberedande programmen till skillnad från tidigare, 

hade en så stark teoretisk grund att de utan tillval skulle kunna ge en behörighet till 

högskola/universitet.14 En förändring till var införandet av projektarbete, grundtanken med 

detta var att man skulle få en gymnasieexamen i och med examensarbete, men vid detta 

tillfälle genomfördes inte examen, det kom att bli i nästa reform.  

      

                                                 
10 Nytell Hans, (2006), Från kvalitetsidé till kvalitetsregim, sid 12 
11 Richardsson  (2010), sid  160 
12 Richardsson  (2010), sid  163 
13Lemar (2001), sid 7 
14 SOU 2008:27 sid 218 
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Gymnasieskolan består i dag av 17 stycken nationella program15. Två av programmen är så 

kallade studieförberedande program, samhällsvetenskaps- naturvetenskapsprogrammen och 

de har sitt ursprung i gamla läroverket, flera av de övriga programmen har ursprunget i 

yrkesskolan eller fackskolan.16  Samtliga program har indelningen kärnämnen, 

karaktärsämnen och individuella val. De ämnen som är karaktären för programmet utgör 38 % 

av utbildningen. De yrkesförberedande programmen skall dessutom innehålla minst femton 

veckors arbetsplatsförlagd utbildning, samt infärgning av karaktärsämnet, vilket inte finns på 

de studieförberedande programmen.  

Utvärderingar och uppföljningsarbeten som har genomfört visar att flera av reformens 

intentioner inte riktigt har fallit väl ut. Till exempel har inte de yrkes- och studieförberedande 

programmen närmat sig utan har snarare glidigt från varandra. Denna skolform passar inte 

alla, långt ifrån. Många elever har blivit tvungna att börja på det individuella programmet som 

nu för tiden är ett av de största programmen. Det är också stora brister i arbetet med den 

arbetsplatsförlagda utbildning som yrkesprogrammen skall ha i sin utbildning. Den styrning 

som skulle till är det närmaste otydlig.17 

 

I den kommande reformen vid namn GY 2011 planeras det ett antal stora förändringar. Dessa 

förändringar har som syfte att höja kvalitén i utbildningen. Eleverna skall vara mer förberedda 

för yrkeslivet respektive högre studier. En av dessa förändringar är att det är högre 

behörighetskrav till gymnasieskolan. För att börja studera på ett högskoleförberedande 

program krävs det 12 godkända ämnen, varav svenska, svenska som andraspråk, engelska och 

matematik måste ingå, från grundskolan, behörigheten till ett yrkesprogram kräver 8 stycken 

godkända ämnen, varav svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik måste 

ingå, från grundskolan. På yrkesprogrammen trycker man återigen på att minska tiden för 

allmänteori och i stället öka på tiden för yrkesämnena. Programstrukturen är inte den samma, 

de ekonomiska och humanistiska programmen återuppstår. Det införs även två examina, en 

högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. Lärlingsutbildning införs på 

yrkesprogrammen, som en alternativ utbildningsväg.   Arbetslivet får ett ökat inflytande i 

utbildningen genom att det måste finnas både nationella och lokala programråd. De nationella 

programråden har skolverket på uppdrag av regeringen inrättat med ledamöter ifrån 

branscher, myndigheter och arbetslivsorganisationer. Det lokala programrådet har till uppgift  

 

                                                 
15 Skolverket (2005) Om gymnasieskolan http://www.skolverket.se/sb/d/2771 
16 Lemar  (2001), sid 5 
17 Lemar  (2001), sid 10-11 
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att samverka mellan skola och arbetsliv till exempel genom att utveckla arbetsplatsförlagt 

lärande (APL) samt att anpassa utbildningen efter lokala behov.18 

 

1983 gick ca 85 % av alla elever gymnasiet. 2009 gick 98%.19 Merparten av de elever som 

gick gymnasiet på 1980-talet hade en mening med att gå där, de var motiverade till studier. 

De omotiverade eleverna hade då en annan utväg i samhället, livet, den vägen hette arbete. 

Var det inte direkt ut i arbete så förekom det ofta någon form av lärlingsplats där företagen 

fick chans att lära upp en person ifrån grunden. Det kom till en förändring både när det gäller 

arbetslivet och på de så kallade ”nya slags barn” som många lågstadielärare mötte. Det blev 

arbetsbrist och brist på utbildade människor så vuxenutbildningarna började fyllas på. När det 

gällde de så kallade ”nya slags barnen” krävdes att man som lärare utvecklade en ny repertoar 

av beteenden.20. Dessa faktorer, så som brist på arbete och de ”nya slags barnen”, ledde till att 

fler barn gick/går på gymnasiet samt att de oftare var/är i behov av någon typ av alternativt 

didaktiskt arbete. I dag när det inte finns så mycket av alternativ till att läsa på gymnasiet så 

innebär det att de elever som nu kommer in har mer varierade förkunskaper än de elever som 

gick i början av 80-talet. Förr hade man ofta en bakgrund till valet av utbildning och i och 

med det ofta en god förkunskap, så även en fri vilja. I dagens utbildning infinner sig inte den 

fria viljan på samma sätt hos eleverna. Vissa av eleverna har ingen större frihet att välja utan 

läser där man kommer in.21      

 

Av de elever som läsåret 2009/10 kom in på Nyköpings gymnasium läser 1365  stycken, (54,3 

%) på ett studieförberedande program. De resterande eleverna, 1149 stycken, (45,7%) läser på 

ett yrkesförberedande program. Av dessa kunde man urskilja en klar tendens. På de 

studieförberedande programmen är poängen för kärnämnena matematik, svenska samt 

engelska i snitt 14,56. För samma ämnen på de yrkesförberedande programmen ligger snittet 

på 11,28.22  

 

 

 

 

 

                                                 
18 Skolverket (2010) Lärare i den nya gymnasieskolan – högre krav och kvalitet, sid 4-11 
19 Statistiska centralbyrån (2010) Sveriges officiella statistik 
20 Carlgren Ingrid, Marton Ference (2007), Lärare av i morgon sid 78 
21 Samtal med Rektor Ingalill Mogerud 2010-05-13 
22 Samtal med Yvonne Castell, intagningsnämnden, Nyköpings kommun, 2010-04-12 
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Tidigare forskning 
 

I Ronny Högbergs forskaravhandling Motstånd och konformitet belyser han pojkar på 

yrkesförberedande program och deras förhållningssätt till kärnämnen som påverkas av deras 

yrkesval. Deras val avgörs av vilka karaktärsämnen som läses på just det programmet. Han 

skriver också att det finns två olika grupper av elever på dessa program som hellre läser 

karaktärsämnena före kärnämnen. Dessa två grupper är de studietrötta och de 

studiemotiverade eleverna. De studietrötta eleverna ser sina kärnämnen som oviktiga för sin 

yrkesutövning medan de elever som är studiemotiverade ser det som ett nödvändigt ont för att 

få så bra betyg som möjligt. Det blivande yrket och dess arbetsgivare kan ha en viss betydelse 

för de elever som har en studiemotivation. De anser att kärnämnena har betydelse då mer som 

betyg inte den kunskap som man får på kursen. En arbetsgivare ser på helheten i ett 

avgångsbetyg och då är det av vikt att inte ha allt för dåliga betyg, därför är elevens ambition 

att klara godkänt.23 På yrkesförberedande program finns elever som går där för att de inte har 

något bättre att göra. De uppvisar en negativ hållning till studierna, de är trötta på att plugga 

och vill helst ut på arbetsmarknaden i allmänhet, inte det specifika yrke de valt att studera på. 

Han fortsätter att påtala elevernas ointresse för studierna och hur eleverna löser detta under 

lektionerna. Det förekommer privata samtal (skitsnacket), fusk och en viss jargong. Han 

menar att deras ointresse är en del av identiteten och att det bara skall vara så på dessa 

program.   

   

Åsa Kjällström har i sin rapport, Svenskundervisning på gymnasienivå – lärares upplevelse av 

anpassning för yrkesprogram, tagit upp didaktiska skillnader i svenskundervisningen. 

Skillnaderna enligt henne beror i stort på elevgruppens studiemotivation och intresse för 

studier.24 Hon säger också att anpassningen av undervisningen sker med infärgning av 

yrkesverksamheten, individanpassning samt även annorlunda examinationsformer. På de 

yrkesförberedande programmen är också deras förkunskaper i kärnämnena ifrån grundskolan 

oftast vaga. Lägg där till att föräldrarnas yrken och intressen styr mycket i valet av utbildning 

för ungdomen. Man vill som elev få bra betyg och kunskap i karaktärsämnena och praktiken 

före kärnämnena för att de skulle ge en öppning till yrkeslivet.25   

 

 

 

 
                                                 
23 Högberg, Ronny (2009), Motstånd och konformitet, Linköpings universitet, IBL 
24 Kjällström Åsa (2003) Svenskundervisning på gymnasienivå, sid 4 
25 Kjällström (2003) sid 5 
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Viveca Lindberg har i sin avhandling Yrkesutbildning i omvandling studerat vad eleverna har 

för möjlighet att lära sig på yrkesförberedande utbildningar samt vad för slags arbetsuppgifter 

som utbildningen har i uppgift att lära ut inför yrkeslivet. På den senare frågan har hon gått 

ifrån att se på kunskap och lärande som en individuell företeelse, så som att varje elev bara ser 

till sitt egna bästa när det gäller kunskap, till att se på kunskap och lärande som en socialt 

baserad faktor. Hon menar att det är nödvändigt i dagens skola att eleven kan relatera till de 

sammanhang som man är i och har med sig och se detta i relation till andra människor. Hon 

belyser också kärnämnet som av tradition härrör från de så kallade studieförberedande 

programmen. Kärnämneslärare har vanligtvis själva en sådan utbildning från dessa program. 

Det finns alltså en förväntan på hur man som elev och lärare skall fungera i dessa ämnen. I 

dagens gymnasieskola möter dessa lärare elever som har en helt annan bakgrund och 

erfarenheter till skola än vad de är vana vid, både då som elev själv och i de flesta fall som 

lärare. Trots detta så skall läraren kunna vara flexibel i sitt didaktiska arbete. Innehållet i 

kursen bör vara likvärdigt men behöver inte alltid vara lika. Lindberg använder sig av begrepp 

som Giddens myntat. Två av dessa begrepp är urbäddas och återinbäddas. Med detta menar 

hon att kärnämnena tas ur sin tradition (urbäddas) på studieförberedande program och man 

som lärare får återinföra dessa kärnämnen i nya sammanhang ( återinbäddas) på de 

yrkesförberedande programmen.26 

 

I Lotta Bergmans avhandling Gymnasieskolans svenskämnen tar hon upp om att det nu 

förtiden oftare läggs mer arbete på läsa, skriva och tala. Innehållet / råmaterialet i 

undervisningen kommer i skymundan. Att dessa färdigheter tränas är viktigare än att få in en 

massa text.27 Man använder sig inte av möjligheten att välja innehåll för olika elevgrupper, 

infärgning, utan man jobbar mer med avancerade varianter av samma material på 

studieförberedande klasser och allra helst reducerade varianter av samma material till andra 

mer icke studiemotiverade elever. Det förekommer viss nivågruppering av eleverna. Hon 

påtalar också att den viktigaste uppgiften en lärare i dag har är att finna relevanta 

kunskapssammanhang där eleven känner ett sammanhang, inte bara en massa som skall gås 

igenom. Denna inhämtning av kunskap fungerar inte i en traditionell kaderundervisning där 

läraren är förmedlare och eleven är mottagare. Det är av stor vikt att eleven är aktiv i sitt 

inhämtande av kunskap, även att elevens erfarenheter ses som en resurs, något som både 

eleven själv och andra klasskamrater kan använda sig av. Som lärare ställs krav på att mer  

                                                 
26 Lindberg Viveca, (2003), Yrkesutbildning i omvandling, sid 36-37 
27 Bergman, Lotta (2007) Gymnasieskolans svenskämnen sid 332 
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fungera som samtalsledare i det dialogiska klassrummet. Detta menar hon är en viktig 

didaktisk skillnad från förr.28   

 

Frida Hoffman påvisar i sitt arbete, Olika prestation – lika belöning, att arbetssättet som 

läraren använder sig av är av stor vikt. Ett exempel på detta som hon tar upp är den så kallade 

infärgningen som förekommer på yrkesförberedande program. Med denna infärgning har man 

som mål att få ökad motivation till de teoretiska kärnnämnena så som matematik, svenska och 

engelska. Hon menar också att synen på inlärning och kunskapsutveckling skapar olika 

förutsättningar för eleven i undervisningen. Hon menar att man ofta redan från början 

segregerar vissa fördjupningsuppgifter på de yrkesförberedande programmen för att de inte 

klarar av mer. Den kunskap de får och utvecklar har mycket att göra med vilka redskap de ges 

av läraren.29   

 

I doktorsavhandlingen Kaoskompetens och gummibandspedagogik skriven av signild Lemar 

påtalar hon att lärarrollen i allmänhet och på gymnasienivå i synnerhet har positiva förtecken i 

och med att kommunen tog över ansvaret från staten. Lärarrollen blev i och med det mer 

professionell, det gavs mer inflytande på undervisningen och de arbetssätt som kom att 

användas och i och med det mer frihet. Läraren blev också mer flexibel, anpassningsbar till 

allt som skulle göras i skolan, inte bara undervisning. I och med att man decentraliserade 

skolsystemet, minimerade gränserna mellan timmar och ämnen och gränserna mellan 

lärargrupper i skolvärlden så ville de samhällsansvariga få det gällande att de gamla status 

skillnaderna skulle försvinna. Man sade också att eftersom det förekom alternativa 

arbetsformer så skulle alla elever lära sig utifrån sina förutsättningar och känna frihet.30 En 

problematik med denna så kallade friheten var att det fanns många elever som gick gymnasiet 

mot sin vilja och då spelade det inte någon roll vilka arbetsformer man jobbade med och i och 

med det heller ingen frihet. 

 

Sammanfattningsvis kan man väl säga att gymnasieskolan har decentraliserats, från det att 

staten styrde både innehåll i undervisningen och vägen till kunskap, så bestämmer staten nu 

målen för utbildningen men skillnaden är att kommunerna får styra vägen till målen. Även 

elevernas attityd och förhållningssätt till sina studier har förändrats och dessa faktorer 

påverkar naturligtvis lärarrollen. Hur upplever lärarna denna förändrade lärarroll? 

 

 
                                                 
28 Bergman, (2007) sid 334 
29 Hoffman, Frida (2008), Olika prestation – lika bedömning sid 35 
30 Lemar (2001), sid 191 
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Metod  
 
 
Att beteckna denna undersökning som endera kvalitativ eller kvantitativ blir missvisande, vårt 

arbete innehåller element med både kvalitativa och/eller kvantitativa ansatser. Enligt Jan 

Trost31är praktiskt taget alla studier som görs inom beteende- och samhällsvetenskaperna 

blandformer av de båda ansatserna. Han anser att det finns tre steg i processen, där 

datainsamlingen utgör det första steget, analysen och/eller bearbetningen utgör det andra 

steget och det tredje steget är tolkningen av analys/bearbetningen. Dessa tre steg kan, var och 

en för sig, vara av huvudsakligen kvalitativ eller kvantitativ natur. 

Om detta sätt att se på ansatsen tillämpas på detta arbete är det en datainsamling som 

huvudsakligen är kvantitativ med slutna frågor som också analyseras kvantitativt, men med 

öppna följdfrågor som kan analyseras kvalitativt. Tolkningen av analysen är huvudsakligen 

kvantitativ, men med inslag av kvalitativ karaktär. 

Datainsamling   
 
Enkäten (bilaga 2) konstruerades med fyra huvudsvarsområden, tidsaspekt, läromedel, 

arbetssätt och elevgruppens storlek. På varje huvudsvarsområde ställdes slutna frågor som 

följdes av öppna följdfrågor.  

Den skickades till 60 st kärnämneslärare som undervisar i gymnasieskolans A-kurser i 

ämnena, svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och idrott/hälsa. Samtliga kurser är 

100 poängskurser. Dessa lärare är fördelade på två skolenheter inom samma gymnasieområde, 

den ena skolenheten är överrepresenterad av studieförberedande program, den andra av 

yrkesförberedande program, 30 st lärare per skolenhet tillfrågades.  

Procedur och etik 
 
Enkäten åtföljdes av ett följebrev (bilaga 1) där vi presenterade oss och förklarade 

undersökningens syfte och metoder (informationskravet, nyttjandekravet), att deltagandet var 

helt frivilligt (samtyckeskravet) och att respondenternas anonymitet var skyddad 

(konfidetialitetskravet),32 att de respondenter som medverkar i undersökningen får ett 

exemplar av examensarbetet sig tillsänt när det är avslutat. Enkäten åtföljdes också av ett 

föradresserat svarskuvert. Den distribuerades ut till våra respondenter på respektive enhet via 

internposten. Efter tre veckor så fick de som inte besvarat enkäten en påminnelse via e-mail.  

                                                 
31 Trost, Jan, (2001), Enkätboken  sid 16-23  
32 Vetenskapsrådet, (2002), Forskningsetiska principer sid 6 
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Av de 60 utskickade enkäterna fick vi tillbaka 44 st som fördelades sig på Svenska 8 st, 

Engelska 10 st, Matematik 11 st, Samhällskunskap 7 st, Idrott/hälsa 8 st. Detta ansåg vi vara 

en godtagbar fördelning mellan ämnena, det ger en svarsfrekvens på 73,3%, vilket enligt Jan 

Trost anses vara normalfrekvens. 

Databearbetning  
 

De slutna enkätsvaren sammanställdes och redovisas som stapeldiagram och kommentarerna 

från respondenterna sammanställdes i kategorier som redovisas och förklaras efter respektive 

diagram. Vissa kategorier exemplifieras av citat i resultatredovisningen. 

Diskussion 
 
Då detta arbete syftar till att sammanställa lärares syn på didaktiska olikheter i undervisningen 

mellan studie- och yrkesförberedande program och det var önskvärt med så stor bredd på 

datamaterialet som möjligt, d.v.s. så många respondenter och så många A-kurser som möjligt 

representerade, valdes enkät som datainsamlingsmetod då den lämpar sig bra när man vill ha 

en bredd på materialet. Nackdelen att materialet får en ytligare karaktär ansågs acceptabel i 

detta fall. 

Intervju som insamlingsmetod, både gruppintervju och djupintervju av lärare, skulle mycket 

väl kunnat användas, men på grund av den relativt stora tidsåtgång som bedömdes åtgå både i 

insamlingsfasen, som i databearbetnings- och analysfasen, bedömdes den vara för 

tidskrävande i detta fall. 

Observation, i detta fall gruppobservation av klassrumssituationer, skulle även den kunnat 

vara, åtminstone som komplement, en insamlingsmetod som används i detta arbete, men av 

samma skäl som vid intervju, det vill säga. tidsåtgången valdes den också bort. 

Dokumentanalys, det vill säga att man analyserar text i till exempel kursplaner, läroböcker, 

uppsatser, bedömdes inte vara relevant i detta arbete. 

 

Datainsamlingen är gjord på ett gymnasium där vi själva också är verksamma, vilket 

naturligtvis kan innebära en viss påverkan mellan oss och respondenterna, och mellan 

respondenterna själva i till exempel ämneskonferenser. Vi gör den bedömningen att det inte 

har påverkat tillförlitligheten. Vi har ingen anledning att tro att de inte har varit uppriktiga. 

När det gäller analys och tolkning av det insamlade materialet är det ofrånkomligt att vi 

påverkas av att vi är lärare inom samma gymnasium. Vi anser dock att vår förkunskap är en 

hjälp att analysera materialet, till exempel när det gäller att kategorisera de öppna  

följdfrågorna.  
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Resultat 

lärtid 
Hur många terminer är kursen utlagd på? 

 

Diagram 1.  Antalet svar som uppgett att kurserna är utlagda på 2,3, Respektive 4 terminer. 

Samt fördelat på SF - respektive YF - program. 

 

På SF läses den övervägande delen av kurserna, 16 av 20, (80%) på två terminer. På YF så är 

det en betydligt jämnare fördelning på två terminer, (33,3% ), tre terminer (20,9%) respektive 

fyra terminer (45,8%), med en övervikt på fyra terminer. Av det kan man utläsa att det är 

betydligt vanligare att dessa kurser läggs ut på ett större antal terminer på YF medan man 

däremot på SF lägger kursen på två terminer. Detta är en didaktisk skillnad när det gäller 

tidsaspekten.   

 

Anledningarna till denna skillnad är enligt respondenterna  bland annat att eleverna på SF har 

goda förkunskaper så att man kan ha en hög studietakt samt att de skall hinna med att läsa ett 

antal påbyggnadskurser inom respektive ämne under sin treåriga gymnasieutbildning. 

På YF däremot så läses den större delen av kurserna på mer än två terminer. Denna lägre 

studietakt beror på att eleverna uppfattas som kärnämneströtta och vid för hög studietakt så är  

risken att eleverna tappar motivationen. En annan orsak är den arbetsplatsförlagda utbildning, 

APU, som förekommer på YF. Ett antal veckor av undervisningen i skolan förläggs på 

yrkespraktik, (APU). Detta leder till att det finns färre veckor att lägga ut kärnämneskurserna 

på och därför väljer man att lägga ut kärnämneskurser på fler terminer för att inte ha för hög 

studietakt.   
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Det som bryter mönstret i denna fråga är ämnet idrott och hälsa där man på grund av 

elevernas behov av regelbunden motion har valt att lägga ut kursen på fler än två terminer, 

vilket är lika på både studie- och yrkesförberedande program. Vi tolkar det som att det finns 

en övergripande orsak till detta och det är samhällets syn på friskvård och hälsa. 

Läromedels användning 
Finns det skillnader i läromedlen för SF-program jämfört med YF-program? 

 

Diagram 2. Antal svar fördelat på kategorierna ja, nej samt inte instämma i någotdera. 

 

En övervägande del av respondenterna, 30 av 44, (65%), uppger att det är skillnader i 

läromedlen de använder på SF-program jämfört med YF-program. Skillnaderna kan hänföras 

till kategorierna lättare text, fördjupningsmaterial, infärgning och alternativa läromedel.  

Till kategorin lättare text hänförs att man använder samma lärobok men utesluter vissa 

textavsnitt eller övningsmoment för YF-elever och att man använder olika läroböcker där 

böckerna för YF har ett lättare innehåll. 

Fördjupningsmaterial är främst någonting som används inom SF. Det innebär att man utöver 

sin traditionella kurslitteratur använder sig av fördjupningstexter som till exempel 

tidningsartiklar. 

Infärgning förekommer bara på YF och det kan yttra sig som att inom ämnet matematik ha 

räkneuppgifter som är tagna ur karaktärsämnet. 

På YF använder man sig av alternativa läromedel så som studiebesök och film. 
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Några respondenter uttrycker sig i enkätsvaren: 

 

” I de YF- eleverna krävs mer av praktiska tillämpbara uppgifter. Typ, vad har jag för nytta av 

att kunna detta?, för de SF-eleverna kan ämnet matematik mer ses som ett sätt att tänka, att 

aktivera hjärnan och tillämpa olika matematiska modeller” 

 

”Lärobok för YF kortare, mer förenklad och saknar fördjupningsavsnitt i samma utsträckning 

som för SF. Elevernas ambitionsnivå på just samhällskunskap A för YF är oftast lägre och 

därför så anpassas även övrigt material till detta”   

 

De respondenterna som anser att det inte är skillnad i läromedlen, 9 av 44, (20,5%), anser att 

skillnaden ligger mer i lektionsupplägget och kraven på eleverna i de respektive programmen. 

De som inte kan instämma alls i påståendet anger som orsak att de bara har undervisat på ett 

av programmen samt en kommentar om att det bara är motivationen och lusten hos eleverna 

som avgör valet av läromedel. 

Arbetssätt 
Finns det skillnader i arbetssättet på SF-program jämfört med YF-program? 

 

Diagram 3. Antal svar fördelat på kategorierna ja, nej samt inte instämma i någotdera. 

 

Som diagrammet visar anser den stora delen av respondenterna, 35 st av 44 st, (79,5%), att 

deras arbetssätt skiljer sig åt beroende på om de arbetar på ett studieförberedande- eller ett 

yrkesförberedande program.  Här följer fyra kategorier som kommentarerna delades in i. De 

kategorierna är lärarledd undervisning, infärgning, grupparbete samt perception. 
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I kategorin lärarledd undervisning så är det mer av teoretisk läsning på SF och det 

förekommer mer läxor, mer självständigt arbete och eleverna söker kunskap på egen hand. 

På YF arbetar man mer med praktiska arbetsuppgifter och därtill få läxor. Man har en större 

grad av repetition av det man gör, mer lärarledd/individuell undervisning. 

 

När vi pratar om infärgning och arbetssätt innebär det att man tar undervisningsmaterial från 

karaktärsämnet och bearbetar det för att passa kärnämnet. Det är ett önskemål ifrån 

Skolverket att det sker inom YF och utifrån svaren ifrån våra respondenter så antyds det att  

 

infärgning kan höja studiemotivationen hos eleverna då eleverna ser en koppling mellan 

karaktärsämnet och kärnämnet. 

 

En didaktisk skillnad som lärarna ser är på hur de använder sig av är grupparbete. På YF har 

man färre grupparbeten, mycket beroende på att eleverna inte ser kunskapsvärdet av 

processen som grupparbetet innebär. Många lärare upplever att grupparbeten som arbetssätt 

tar för stor del av kurstiden. 

 

I den sista kategorin, perception, placerar vi arbetsmetoder som använder sig av fler sinnen än 

den traditionella textinläsningen för inhämtning av kunskap. Det kan bland annat vara 

studiebesök och filmvisning. Denna arbetsmetod är i första hand avsedd för elever med 

funktionshindret dyslexi, men fungerar även bra för elever med sämre förkunskaper som då 

får fler beröringspunkter där de kan ta till sig kunskapen. Denna metod används i större grad 

på YF    

De som inte alls kan instämma i påståendet har kommenterat att det beror på elevunderlaget 

eller att de bara har undervisat i ett program. 

 

Några respondenter uttrycker sig i enkätsvaren: 

 

”Majoriteten av elever på YF- program är mer ointresserade av teorin runt Ämnet samt har 

svårare att skriftligt uttrycka sina kunskaper. Jag ger många elever möjlighet att komplettera 

skriftligt. Tyvärr har många YF – elever för låga betygsambitioner. Nu även SF – elever – Om 

gruppen inte strävar mot de högre betygen så anpassar jag undervisningen det” 

 

”Nästan inget grupparbete i Yrkesförb.grupper ( går inte, pratar på svenska), nästan inga 

läxor (gör dem inte)” 
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”Matematikämnet används mycket i de eltekniska ämnena som ellära och elektronik” 

 

”På YF så använder jag mig av fler sinnen (detta för att nå alla). Många elever har dyslexi i 

gruppen (YF)”  

Undervisningsgruppens storlek 

 

Diagram 4. Antal elever som ingår i undervisningsgrupperna uppdelat på två kategorier, 1-20 

elever respektive 21-36 elever. Totalt 83 undervisningsgrupper är redovisade. 

 

På de studieförberedande programmen uppger respondenterna att 27 undervisningsgrupper av 

32, (84%), består av 21-36 elever. På de yrkesförberedande programmen är förhållandet 17 

undervisningsgrupper av 51, (33%). Diagrammet visar att man på YF har fler grupper med 

färre elever i än SF. Detta ger större utrymme åt individuell undervisning och möjligheter till 

alternativa arbetssätt så som infärgning och perception, som man anser sig behöva på grund 

av elevernas förkunskaper och studiemotivation 
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Diskussion 

Sammanfattning av resultatet  
 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka de didaktiska skillnader som kärnämneslärare 

upplever, samt att försöka finna orsakerna till dessa skillnader på studieförberedande 

respektive yrkesförberedande program i gymnasieskolan. 

I vår undersökning kan vi hitta stöd i vår uppfattning att det finns didaktiska skillnader och vi 

har även fått en antydan om varför man har dessa skillnader.  

 

De didaktiska skillnader som finns har vi valt att dela in i tre grupper, lärtid, 

läromedelsanvändning och arbetssätt. På studieförberedande program använder man sig ofta 

av fördjupningsmaterial som komplement till den traditionella läroboken medan man på 

yrkesförberedande program använder sig av delar av läroboken, alternativt en annan lärobok 

med enklare text för att uppnå samma kursmål. Utifrån vårt resultat drar vi slutsatsen att 

undervisningsmetoderna på SF- programmen är mer av traditionell karaktär, det vill säga att 

man jobbar mer med föreläsningar och genomgångar på whiteboard tavlan 

(förmedlingspedagogik) samt mer grupparbeten och större undervisningsgrupper. På YF- 

programmen arbetar man mer med individuell undervisning i elevens takt då eleverna 

kunskapsmässigt är en mer differentierad grupp än vad den mer homogena studiegruppen är 

på SF. På dessa program försöker man också använda sig av fler sinnen vid 

inlärningstillfället. 

Undervisningsgruppens storlek är i sig ingen didaktisk skillnad enligt oss, men färre antal 

elever i klassen ger det lärare större möjligheter till alternativa arbetssätt, till exempel som att 

ge eleverna en individuell undervisning. 

Två andra avvikelser som vårt resultat visar på och som bara förekommer på YF- 

programmen är att man har infärgning ifrån karaktärsämnet, denna infärgning kan förekomma 

både i materialet och på arbetssättet men vårt resultat säger att det främst är inom 

undervisningsmaterialet som det förekommer, samt att man sprider ut kursen på fler terminer. 

Ett undantag när det gäller relationen kärnämnen och tidsaspekten är på kärnämnet idrott och 

hälsa, där man lägger ut kursen på fler terminer för både SF och YF. 

 

Orsakerna till den skilda didaktik som förekommer kan man huvudsakligen hänföra till de 

förutsättningar och förmågor som eleverna har. En stor del av lärarna i undersökningen anser 

att eleverna på SF har i genomsnitt bättre förkunskaper och är mer motiverade till sina studier 

än vad eleverna är på YF. Lärarna påstår också att det finns fler elever med någon typ av 

inlärningsstörning t ex dyslexi på YF. APU:n är en orsak till att kursen läggs på fler terminer. 
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Detta görs för att eleven uppfattar studietakten som för hög och då tappar motivationen för 

studierna.  Samhällets syn på friskvård och hälsa är den största anledningen till att ämnet 

idrott och hälsa läggs ut på tre respektive fyra terminer.   

Jämförelse med tidigare forskning 
 

De didaktiska skillnader i läromedelsanvändning som vi fått fram stöds av ett flertal 

undersökningar där bland annat Åsa Kjällström i sin uppsats tar upp att den stora skillnaden 

ligger på de yrkesförberedande programmen där man behöver en anpassad litteratur i 

svenskundervisningen33. Lotta Bergman säger även hon i sin uppsats34 att det förkommer 

skillnader mellan SF och YF: 

”Lärarna utnyttjar inte det handlingsutrymme som styrdokumenten ger i valet av innehåll för 

olika elevgrupper utan erbjuder istället mer avancerade eller mer förenklade och reducerade 

varianter av samma innehåll till elever på olika program”. 

Frida Hoffman säger i sin uppsats att det är didaktiska skillnader men anser att det är 

skillnader på flera sätt. Hon påpekar bland annat att man på studieförberedande program ges 

fördjupningsmaterial för att uppnå högsta betyg.35  

I våra enkätsvar har ett några lärare påtalat att det inte är någon större skillnad rent didaktiskt 

när det gäller materialet utan att de upplever mer att den stora skillnaden ligger i hur de 

använder sig av materialet, de färdigheter som övas.  

Det är även något som Lotta Bergman tar upp i sin avhandling36. Hon menar att 

innehållet/textmassan i svenskundervisningen kommer i skymundan för de färdigheter som 

skall tränas. Mot detta talar det faktum att en större del av våra respondenter uppger att 

infärgning av materialet är en didaktisk skillnad som de frekvent använder sig av vilket stöds 

av Viveca Lindberg som i sin studie37 talar om infärgning som en anpassning av 

övningstexter. I det här sammanhanget är det intressant att notera att Åsa Kjällström i sin 

undersökning ifrån 2003 uttrycker en önskan att infärgning, eller som hon kallar det 

anpassning, borde innebära mer än bara att man använder karaktärsämnestexter i kärnämnet. 

Hon menar att ”karaktärsämnes- och kärnämneslärare tillsammans sätter upp mål för vad 

varje elev skall uppnå i ämnet svenska och att utgångspunkten då ligger i ett samarbete 

mellan lärare och ämnen”. Utifrån vår undersökning kan vi inte se att den utvecklingen har 

skett utan fortfarande tar man material från karaktärsämnet till kärnämnet.    

 

                                                 
33 Kjällström, (2003), sid 16-17 
34 Bergman, (2007),  sid 333 
35 Hoffman, (2008), sid 23  
36 Bergman, (2007), sid 335 
37 Lindberg, (2003), sid 71, 
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Flertalet av de lärare som har svarat på vår enkät undervisar på både SF och YF och i deras 

svar så ser vi en tendens till att man använder undervisningsmetoderna på SF som 

normgivare, det normala, det vill säga att man redovisar skillnaderna som finns som skillnader 

förekommande på YF, där individuell undervisning är den vanligast förekommande. Åsa 

Kjällström konstaterar i sin undersökning38 att det är svårt att bedriva gemensam lärarledd 

undervisning på YF för att eleverna befinner sig kunskapsmässigt på olika nivåer. Vi finner 

det en smula anmärkningsvärt att man som lärare uppger individuell undervisning som en 

metod som används mer frekvent på YF då enligt lpf 94 så ska ”undervisningen anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov”39 så borde detta ingå i ”normen” på SF också. Ett 

annat arbetssätt som förekommer på YF är att eleverna får använda sig av fler sinnen vid 

inlärningstillfället. Högläsning är ett exempel på det som tagits upp i Åsa Kjällströms 

uppsats.40  

 

Lärarna i vår undersökning anser att förkunskaper och motivation hos eleven är i särklass 

största orsakerna till att lärarna måste använda sig av olika didaktiska arbetssätt på de olika 

programmen. När det gäller förkunskaper så har vi i vår tidigare forskning liten mängd 

material som belyser detta. Åsa Kjällström har i sitt arbete dock poängterat att samtliga 

respondenter har ansett att eleverna som börjar på YF inte har samma kunskapsnivå som 

eleverna som börjar på SF.41  

Elevens motivation så som vi tolkar det, elevens inställning till sina studier, skiljer sig åt 

redan när eleven väljer program (SF/YF). På SF har eleverna en uttalad ambition att studera 

vidare efter gymnasiet. Till YF söker eleverna i huvudsak av två olika orsaker, dels 

möjligheten att få ett arbete inom det yrkesområde man läst, dels att få en gymnasieutbildning 

vilken som helst för att det finns i samhället i dag en utbredd uppfattning att det krävs en 

sådan för att bli en del av samhället. Vi finner stöd för den uppdelningen i Ronny Högbergs 

avhandling. Han har i sin avhandling42ingående undersökt och belyst yrkeselevers attityder till 

studier, även Signild Lemar belyser i sin avhandling43 problematiken runt elevers bristande 

motivation och visar också på arbetsmetoder för att förändra elevers motivation till studier. 

 

 

                                                 
38 Kjällström, (2003), sid 9 
39 Utbildningsdepartementet (1994) Förordning om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Sid 6 
40 Kjällström, (2003), sid 13 
41Kjällström, (2003), sid 13 
42 Högberg,  (2009) 
43 Lemar  (2001) 
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Reflektion/vidare forskning  
 

Enkäten som enda datainsamlingsmetod gav en ytlig information och för att få en djupare 

eller mer exakt material så kunde den kunna ha följts upp med intervjuer där man skulle 

kunna ha valt ut respondenterna utifrån enkätsvaren. Detta skulle även ha höjt tillförlitligheten 

på datamaterialet. Vårt resultat visar dock på en tydlig tendens att det förekommer didaktiska 

olikheter mellan studie – och yrkesförberedande program.  Då denna undersökning är gjord på 

ett gymnasium i en medelstor kommun där vi vet att respondenterna har ett samarbete 

(arbetslagsträffar och ämneskonferenser) och att materialet är förhållandevis likartat så undrar 

vi ifall detta är ett nationellt fenomen vilket skulle kunna vara ett område för vidare forskning.  

 

De orsaker som vi har funnit till de didaktiska skillnader hänförs främst till 

egenskaper/förmågor hos eleverna men vi tycker oss även se orsaker som ligger på andra 

plan, till exempel lärares förutfattade meningar, samhällets syn på utbildning och den 

sociokulturella bakgrunden44 hos både lärare och elev. Detta skulle kunna vara andra ansatser 

för vidare forskning. 

 

Som avslutning har vi en reflektion kring vårt resultat ställt i relation till den nära förestående 

gymnasieskola (GY 2011) där ”Syftet är högre kvalitet i utbildningen.”45  

Dagens gymnasium har som intagningskrav minst godkända betyg i svenska, engelska och 

matematik oavsett program man söker till. I den kommande gymnasieskolan skall eleverna ha 

minst betyget godkänt i 12 ämnen för att vara behöriga att söka ett högskoleförberedande 

program. Elever som söker yrkesförberedande program behöver betyget godkänt i 8 ämnen 

för att vara behöriga. Redan i intagningskraven kan alltså skillnaden i elevernas förkunskaper 

öka vilket kan betyda att de didaktiska skillnaderna också kan öka. Man skall dock inte 

glömma att intagningskraven på alla program har höjts vilket kan betyda att det finns ett 

utrymme för att kärnämnesläraren skall kunna bedriva undervisning mer likartat oavsett 

program. Då det finns didaktiska skillnader i dagens skola trots samma intagningskrav så tror 

vi att den skillnaden kommer att öka när den nya gymnasieskolan träder i kraft. 

                                                 
44 Lindberg  (2003), sid 37 
45 Skolverket (2010), Lärare i den nya gymnasieskolan sid 4 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Linköpings Universitet     2010-03-15 
Examensarbete på lärarprogrammet 
 

 
Presentationsbrev 

 
Hej. 
 
Vi är två lärare som jobbar på Xxxxxxxx Gymnasium. Vi håller på med ett examensarbete på 
lärarprogrammet i Linköping.  
 
Vi tänkte i detta arbete titta på vilka de didaktiska skillnaderna är på ett studieförberedande 
respektive ett yrkesförberedande program. De kärnämneskurser som vi valt att titta på är: 
 

 Engelska A 
 Matematik A 
 Idrott A 
 Svenska A 
 Samhällskunskap A 
 

Den metoden vi samlar in material på är enkät. 
 
Som följd av detta ber vi att ni tar er tid att fylla i medföljande enkät, svaren kommer att 
redovisas helt anonymt i examensarbetet, men om vi skulle vilja ställa följdfrågor till någon 
eller några av er så ber vi att ni fyller i ert namn. 
 
Ni lärare som undervisar i mer än ett kärnämne och/eller på både yrkesförberedande och 
studieförberedande program, er ber vi fylla i två enkäter. 
 
Tidplan för denna enkät är att ni under v 11 fyller i den och lägger den i det medföljande 
kuvertet. Det är av stor vikt att vi har enkäten i början av v 12.  
När examensarbetet är avslutat så kommer vi att distribuera ut det till alla som medverkat i 
undersökningen. 
 
Tack för din medverkan 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
Mikael Elzén Wretling   Mats Löfstrand 

 
 

 

 

 



 

Bilaga 2 
Enkät 

 
 
 

Namn:____________________________ Undervisningsämne:______________ 
 
 
 
Undervisningsår i ämnet:  (    )        (    )         (     )           (     )         (     ) 
   0-5 år    6-10 år   11-15 år   16-20 år     21— 
 
Undervisningsgrupp 
Detta läsår:                         (     )  (     )   
                         YF                                     SF  
                                   Yrkesförberedande      Studieförberedande 
 
 
1.Tidsaspekt 
 
 
1.1       På hur många terminer läser eleverna kursen? 
 

(    )  (    ) 
                                   Två terminer               Tre terminer 
 
 
1.1.1 Varför detta antal teminer? 
 

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
1.2     Skall eleverna fortsätta läsa ämnet efter denna avslutade kurs (kurs B, C, D, E). 
 
             (      )    (      )       (      ) 
               Ja   Nej       Kanske, kursen är valbar  
 
 
 
2. Läromedel 
             
            Kan du med din samlade yrkeserfarenhet som lärare instämma i något av dessa               
            påståenden. 
 
            (    ) Det finns skillnader i undervisningsmaterialet jag använder / har använt   
                      mig av på YF jämfört med SF. 
 Motivera:____________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
  
 



 

            (    )    Det finns inga skillnader i undervisningsmaterialet jag använder / har  
                       använt mig av på YF jämfört med SF. 
 
            (    )    Jag kan inte instämma i något av ovanstående påståendena. 
                      Motivera:____________________________________________________     
                                       __________________________________________________. 
                  
 
3. Lärarens arbetssätt 
 
            Kan du med din samlade yrkeserfarenhet som lärare instämma i något av dessa               
            påståenden. 
 
            (    ) Det finns skillnader i de arbetssätt  jag använder / har använt   
                      mig av på YF jämfört med SF. 
 Motivera:____________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
  
 
            (    )    Det finns inga skillnader i de arbetssätt  jag använder / har  
                       använt mig av på YF jämfört med SF. 
 
            (    )    Jag kan inte instämma i något av ovanstående påståendena. 
                      Motivera:____________________________________________________     
                                       __________________________________________________. 
                  
 
4. Elevgruppens storlek 
      
 
     Program   Antal elever 
 
 
     __________________  ____________________ 
     
      _________________  ____________________ 
 
     __________________  ____________________ 
 
     __________________  ____________________ 
 
     __________________  ____________________ 
 
     __________________  ____________________ 
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