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Sammandrag  
 

 Denna c-uppsatts har som syfte att studera och jämföra tre olika skolplaner som är 

kopplade till naturbruksgymnasier, Västra Götalandsregionens -, Östergötlands 

landstings - och Öknaskolans naturbruk Sörmlands skolplaner. Studien har 

ämnesintegrering som ett övergripande syfte i jämförelsen vilket gör att de texter som 

behandlas i studien kan kopplas till detta. Metoden i studien är en textanalys som tar 

sin utgångspunkt i Lennart Hellspong och Per Ledins bok Vägar genom texten, handbok 

i brukstextanalys (1997). Resultatet av studien visar att samtliga skolplaner har med 

ämnesintegrering eller samverkan mellan olika ämnen som viktiga områden att 

utveckla. Det görs kopplingar mellan ökad motivation hos eleverna och en bredare 

samverkan mellan teoretiska och yrkesinriktade ämnen. Textanalysen visar att Västra 

Götalandsregionens skolplan är den som har den bredaste koden vilket innebär att 

språket är formulerat på ett sådant sätt att fler har möjlighet att förstå innehållet i 

den. Skolplanen tar också upp elever som möjliga mottagare av texten tillskillnad från 

de andra två som enbart vänder sig till berörd personal.  

 

Nyckelord 
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Samverkan 
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1 Inledning 
 

Enligt Västra Götalandsregionens skolplan (Skolplan för naturbruksgymnasierna i 

VÄSTRA GÖTLANDS regionen 2007-2010) ska ett ämnesintegrerat arbetsätt vara en 

metod för att skapa en lust till lärande hos eleverna. Samverkan mellan kärnämnen 

och karaktärsämnen ska vara väl utvecklad och undervisningens olika delar ska bindas 

samman så att eleverna får en helhetssyn inom sina ämnesområden. Genom att skapa 

lust till lärande ska avhoppen från gymnasieskolan minska och antal godkända elever 

öka.  

 

Betoningen på en ämnesintegrerad undervisning finns också i skolverkets skrift 

Gymnasieskola 2011 (2011) som presenterar den nya gymnasieskolan. Här tar man 

upp att den tidigare gymnasiereformen 1994 innebar att de gemensamma ämnena och 

den ökade valfriheten för eleverna fick ökat utrymme på bekostnad av den specifika 

förberedelsen för det framtida yrkeslivet eller fortsatta högskolestudier. Den nya 

gymnasiereformen vill istället förstärka den specifika kompetensen men betonar att 

detta inte innebär att de generella kompetenser som var i fokus i den äldre 

gymnasiereformen (1994) är mindre viktiga i dag utan de kan utvecklas i specifika 

sammanhang. Detta innebär rent konkret att de gymnasiegemensamma ämnena ska 

samspela med programmets karaktärsämnen.  I kommentarerna till 

programstrukturen för naturbruksprogrammet ges exempel på hur detta kan gå till ”I 

religionskunskap kan etiska och moraliska föreställningar belysa verksamheter inom 

naturbruk och olika konsumtionsmönster. Olika religioners och livsåskådningars syn på 

djur kompletterar också innehållet i djurämnena” (sid. 171). Inom ämnena svenska, 

matte och naturkunskap ges det även där konkreta exempel på hur denna samverkan 

skulle kunna gå till.  

 

Samma gäller för skolverkets informationsbroschyr Lärare i den nya gymnasieskolan 

(2010) där också vikten av samarbete mellan karaktärsämnen och 

gymnasiegemensamma ämnen betonas. ”Gymnasieskolan ska tydligare förbereda 

eleverna för yrkeslivet, fortsatt yrkesutbildning eller för högskolestudier både inom de 

gymnasiegemensamma ämnena och karaktärsämnena”(sid 15). Detta innebär för 

yrkesprogrammen att de gymnasiegemensamma ämnena ska förbereda för yrkeslivet 

vilket förutsätter en viss ämnesintegration.  

 

Skolplanerna är viktiga dokument som ger de riktlinjer som skolorna ska följa och 

planera sin verksamhet utefter. I detta sammanhang blir det intressant att studera och 

jämföra olika skolplaner samt att analysera hur de är formulerade för att uppnå önskat 

resultat men också för att se vilken betydelse som ämnesintegreringen ges i dem. 
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1.1 Bakgrund  
Mitt intresse för ämnesintegration har vuxit fram i mitt arbete som lärare på Nuntorps 

Naturbruksgymnasium. Jag arbetar för närvarande som kärnämneslärare men har även 

arbetat under en period som karaktärsämneslärare på häst. Detta innebär att jag har 

sett helt nya möjligheter till samarbeten mellan ämnena som jag annars inte skulle ha 

gjort. När den nya gymnasiereformen trädde i kraft spenderades mycket tid på att 

diskutera de nya ämnesplanerna och hur dessa skulle påverka undervisningen. Det 

blev i detta arbete tydligt att det var viktigt hur texterna var formulerade för att inte 

tolkningen av dessa skulle bli för bred. Genom att studera språket i skolplanerna och 

hur de är formulerade hoppas jag komma fram till vilka olika möjligheter till tolkningar 

de kan ge. 

 

1.2 Forskningsläge 
Genom att använda mig av Libris och söka på naturbruksgymnasier, 

naturbruksprogrammet och naturbruksskolor försökte jag få fram vilka vetenskapliga 

undersökningar som har gjorts i anknytning till naturbruksgymnasier. Resultatet blev 

en träff och det är ett fördjupningsarbete på hippologenheten gjord av Helena 

Thorstensson 2004 som tar upp hästlärarnas och hästarnas utbildningsnivå och 

utbildningsupplägg. Jag har även använt mig utav Summon supersök i Göteborgs 

universitets databas men fick inga träffar på avhandlingar som tar upp 

naturbruksgymnasierna eller naturbruksprogrammet. Detta innebär att det finns ett 

behov av en vetenskaplig undersökning som tar upp de förutsättningar som råder på 

ett naturbruksgymnasium och dess olika inriktningar. Jag valde även att söka litteratur 

med sökorden textanalys styrdokument men har inte fått några träffar där 

naturbruksprogrammet finns med. Detta gjorde att jag beslutade mig för att studera 

skolplaner knutna till olika naturbruksgymnasium då de formar verksamheten ute på 

skolorna. 

 

När man går igenom hur forskningsläget ser ut i förhållande till ämnesintegrering finns 

det ett flertal uppsatser och examensarbete som behandlar detta. Många av 

uppsatserna tar upp specifika ämnen och de möjligheter och problem som kan finnas 

för en ämnesintegration inom dessa ämnen. Det finns också exempel på uppsatser 

som mer generellt tar upp ämnesintegration men de flesta fokuserar på 

högstadieskolor. Går man in och söker på avhandlingar på GU:s summonsök1 med 

sökorden ämnesintegration och ämnesintegrering får man inga träffar. Söker man i 

GUPEA2 får man 39 träffar och även där är en majoritet uppsatser och 

examensarbeten. Utifrån titlarna är det enbart en utav dessa som fokuserar på 

                                                             
1 Summon är en söktjänst som innehåller största delen av allt material som finns tillgängligt vid Göteborgs 
universitetsbibliotek. 
2 GUPEA är ett universitetsgemensamt system för e-publicering av t ex doktorsavhandlingar, skriftserier och 
forskningspublikationer. 
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ämnesintegrering på yrkesgymnasier, Att kämpa i motvind. En fallstudie om 

ämnesintegration på yrkesprogram i gymnasieskolan 2011 av Sofie Cederström.  

Söker man på avhandlingar som tar upp yrkesutbildning på Libris3 får man 203 träffar. 

Det är framförallt en utav dessa som är av intresse Yrkesutbildning i omvandling, En 

studie av lärande praktiker och kunskapstransformationer 2003 skriven av Viveca 

Lindberg. Lindberg ger här en sammanfattning av den svenska forskningen av 

yrkesutbildning. Den svenska forskningen ger framförallt en bild utav när olika typer av 

skolor har uppstått och den diskussion som har föranlett dem. Även det innehåll som 

har erbjudits i utbildningen har framgått i viss mån. Klass och genusperspektiv från 

1800-talet framåt och de förändringar som skett finns också representerat i 

forskningen. Lärar- och elevperspektiv finns det enbart några studier som tar upp men 

de är för få för att kunna skildra något annat än de enskilda fallen, menar Lindberg. 

Lindbergs syfte med sin avhandling är att ”utforska vad eleverna förväntas lära sig och 

belysa hur det kan gå till” (Lindberg 2003:47). Lindberg undersöker det centrala i 

kunskapsinnehållet i de uppgifter som eleverna arbetar med i både kärn- och 

karaktärsämnen. Hon fokuserar även på vad yrkeslärarna anser är det centrala i 

yrkesutbildningen i förhållande till yrkeslivet.  

  

Skolverket har stått bakom några intressanta rapporter om yrkesutbildningen och de 

konsekvenser den äldre gymnasiereformen (1994) har haft.  I sin artikel ”Direkt eller 

retroaktiv valfrihet? Om den teoretiserande yrkesutbildningen och det livslånga 

lärandet” tar Ola Holmström (2001)  upp att den föregående gymnasiereformen som 

infördes 1992 hade som ett syfte att ge alla elever högskolebehörighet utan att behöva 

ta omvägen över komvux. De praktiska linjerna skulle göras mer teoretiska och ge en 

större bredd för att ge förutsättningar att studera vidare på högskolor och universitet 

om så önskades. Ledordet var det livslånga lärande, gymnasiet var nu inte längre 

självtillräckligt utan skulle både ge en bra bas för fortsatta studier och yrkesarbete. 

 

 Holmström (2001) tar upp att det livslånga lärandet är beroende av motiverade elever 

och att en låg motivation är lärandets fiende nummer 1 och ställer frågan om de mer 

teoretiserande yrkesutbildningarna som görs mer skollika verkligen stimulerar till ett 

livslångt lärande? Han ger ett flertal exempel ur utvärderingar där elevers motivation i 

kärnämnena är låg och konstaterar att det finns ett elevmotstånd mot de teoretiska 

studieinslagen. Holmström (2001) målar här upp en ganska mörk bild av vad den 

föregående gymnasiereformen innebar för elevers studiemotivation på yrkesprogram. 

I detta perspektiv kan man se den nya gymnasiereformen som en återgång där det blir 

en större skillnad mellan de högskoleförberedande och yrkesinriktade programmen.   

 

Den här negativa bilden som ges nio år efter införandet av reformen möts upp ett år 

senare i skolverkets bok Vägar till lärande, exempel på arbetsätt inom den 

                                                             
3 Libris webbsök är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog och innehåller 6,5 
miljoner titlar från cirka 170 bibliotek.  
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grundläggande yrkesutbildningen (2002). I denna bok tas det goda exemplet fram där 

man vill fokusera på skolor som genom nya arbetsätt och anpassningar till de nya 

kraven har nått ett positivt resultat. Grunden till bokens tillkomst var ett treårigt 

regeringsuppdrag att stärka kvalitén på gymnasieskolans yrkesutbildning. Boken har 

som syfte att lyfta fram det goda exempel där reformarbetet och alternativa sätt att 

organisera yrkesutbildningen kan fungera som förebilder. Ett flertal yrkesutbildningar 

inom olika områden (även naturbruksprogrammet) finns representerade i boken och 

de framgångsfaktorer som anses ligga bakom deras positiva resultat.  Här tar man upp 

ämnesintegreringen och infärgning som en viktig del av att skapa motivation. Detta har 

den nya reformen tagit fasta på då det tydligt framgår att ämnesintegration ska 

eftersträvas. 

 

 

 

 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Skolplaner är ett dokument som påverkar skolors verksamhet och som personalen 

måste förhålla sig till. Skolplanerna lyfter fram olika områden ur läroplanerna som 

skolorna ska fokusera på att utveckla under en tidsperiod. Syftet med denna studie är 

att jämför olika skolplaner och se vilka likheter och skillnader som finns mellan dem. 

Studien kommer att ha ämnesintegrering som ett övergripande syfte i jämförelsen då 

det är ett mycket omtalat ämne på många yrkesgymnasier. 

 

Frågeställningar 

 Vilka eventuella likheter och skillnader finns det mellan de olika 

skolplanerna? 

 

 Hur är texterna i Västra Götalandsregionens skolplan, Landstinget i 

Östergötlands skolplan och Naturbruk Sörmlands skolplan formulerade 

med hänsyftning till ämnesintegrering? 

 

 

 

1.4 Metod 
Studien är en hermeneutisk textanalys och tar sin utgångspunkt i Lennart Hellspong 

och Per Ledins bok Vägar genom texten, handbok i brukstextanalys (1997). För att 

tydligöra begreppet brukstext diskuterar Hellspong & Ledin (1997) skillnaden mellan 

sakprosa, bruksprosa och skönlitteratur. Sakprosan och bruksprosan är båda 

nyttobetonade med skillnaden att bruksprosan mer tar fasta på den praktiska 

användningen än sakprosan där lagar och bruksanvisningar är tydliga exempel. Den 

skönlitterära texten är här enligt Hellspong & Ledin (1997) all övrig text som har en 

vilja till skönhet. Ett annat begrepp för denna grupp är fiktionslitteratur som då står i 
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motsatsförhållande till faktatexter. I min studie är det olika styrdokument som ska 

analyseras vilket då kan sägas ligga i gränstrakten mellan sak och bruksprosa. 

Bruksprosan ges här funktionen av att användas för praktiska ändamål medan 

sakprosan förmedlar sakförhållanden. Styrdokumenten talar till exempel om vad som 

ska ingå i kurserna och vilka prestationer som ska generera olika betyg vilket kan tolkas 

som sakprosa men samtidigt talar den om vilka moment som läraren ska ta upp i sin 

undervisning vilket då kan tolkas som att texten har ett praktiskt syfte.  

  

Hellspong & Ledin (1997) använder sig av en textmodell som lyfter fram tre sidor av en 

text i sin omgivning: kontexten, strukturen och stilen. Textmodellen har sin bas i 

Hallidays sociosemiotiska modell. Enligt denna modell är språket ofrånkomligt socialt 

inbäddat. Hellspong & Ledin betonar dock att de på många ställen frångår modellen ”vi 

har valt en eklektisk hållning och tagit tillvara det vi funnit fruktbart också i andra 

forskningstraditioner” (Hellspong & Ledin 1997:285).  

 

Kontext 

Enligt Hellspong & Ledin (1997) så bör man för att tränga in i en text sätta sig in i dess 

kontext därför att det är den som ger ledtrådarna till förståelsen av texten. De bryter 

upp kontexten i tre huvudgrupper: verksamheten, deltagare och 

kommunikationssättet. Det första steget är att koncentrera sig på textens närmaste 

omgivning ”situationskontext”. En fråga som man då tittar på är vilka verksamheter 

som texten är knuten till. I verksamheter är det vissa deltagare som deltar som också 

har betydelse för textens utformning, hur den blir skriven och läst. 

Kommunikationssättet innebär vilka medel som används för att få fram sitt budskap. 

Den sista delen i kontexten tar upp att texter alltid påverkas av andra texter som de 

antingen reagerar mot eller efterliknar, begreppet som används är här den 

intertextuella kontexten. 

  

Textstruktur 

Att undersöka en textstruktur är att försöka se hur texten är uppbyggd eller vilken 

struktur den har. Hellspong & Ledin (1997) utgår från att texten har tre 

huvudegenskaper: 

 

  1. De använder sig av ord som är ordnade i helheter på olika nivåer – de har en 

form. Mot det svarar en textuell struktur . 2. De har något att säga, tankar att 

framföra – de har ett innehåll. Mot det svarar en ideationell struktur. 3. De 

framför sitt innehåll i en social situation – de skapar en relation till sina läsare. 

Mot det svarar en interpersonell struktur.  

(Hellspong & Ledin, 1997:44). 

 

Dessa tre strukturer räcker inte för att analysera mer avancerade texter så varje 

struktur är ytterligare indelade i tre komponenter var. Den textuella strukturen består 

av: Lexikogrammatiken som tar upp orden och hur de formas till meningar. 
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Textbindningen som fokuserar på hur meningarna hänger ihop och den sista 

kompositionen som tittar på hur texten bygger upp en helhet. 

 

Den ideationella strukturen behandlar hur texten gör påståenden om ett antal ämnen 

vilket teman och propositioner behandlar. Perspektiv, vilket är den tredje 

beståndsdelen, för samman teman och propositioner och ger en helhetsbild. 

Den interpersonella strukturen studerar hur förbindelsen mellan sändare och 

mottagare ser ut genom de språkhandlingar och attityder som texten förmedlar. Den 

sista komponenten är ram vilket fokuserar på det sociala sammanhanget och hur 

texten placerar sig där.  

 

 

Stil 

Hellspong & Ledin (1997) menar att stilen kan ses som en syntes av de tre 

strukturerna. Den behandlar hur de tre strukturerna samverkar för att göra ett intryck 

på läsaren.  

En sammanfattning av textmodellens komponenter är enligt Hellspong & Ledin (1997) 

följande: 

En text bli till genom att vi 1. I ett visst sammanhang(kontexten) 2. Använder ord 

(det textuella) 3. För att meddela något (det ideationella) 5. På ett visst sätt 

(stilen)  

 

1.5 Avgränsningar 
Jag kommer att göra tydliga avgränsningar i mitt material då fokus för studien är 

ämnesintegrering. Detta innebär att jag kommer att välja ut det material där detta tas 

upp. Om resultatet kommer att visa att det finns en tydlig frånvaro av detta i vissa 

delar av materialet är det av intresse att ta upp och diskutera. Då gymnasiereformen 

trädde i kraft höstterminen 2011 är följaktligen inte skolplanerna uppdaterade till den 

utan sträcker sig fram till 2010. Jag anser ändå att skolplanerna är betydelsefulla i 

undersökningen då ingen ny skolplan ännu är lanserad som ersättare. 

  

Studien kommer även att ha avgränsningar i förhållande till den textmodell som 

metoden bygger på. Jag kommer att ta med de delar i textmodellen som är relevanta 

för studien. Detta innebär bland annat att vissa delar av den textuella strukturen inte 

kommer att ges så mycket plats i analysen.  

 

I stycket med den ” Interpersonella strukturen” kommer jag att frångå betydelsen av 

positiva och negativa språkhandlingar enligt Hellspong & Ledins modell. Jag kommer i 

min studie att ta upp om språkhandlingarna kan tolkas som positiva och negativa och 

inte koppla dem till uppskattning och förmåner eller kritik och kränkningar.  
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1.6 Material 
I min studie kommer jag använda mig utav tre olika skolplaner då de är dokument som 

i högsta grad påverkar arbetet på skolorna. Jag kommer att använda mig utav Västra 

Götalandsregionens skolplan för de sju naturbruksgymnasierna som är i deras regi. De 

är den största utbildningsanordnaren i landet inom naturbruk med sina sju 

naturbruksgymnasier4. Jag kommer även använda mig utav skolplanen för 

naturbruksgymnasiet i Östergötland som drivs av landstinget i Östergötland. 

Landstinget driver två naturbruksgymnasier Himmelstadslundsgymnasiet och 

Vretagymnasiet. Den tredje skolplanen är Öknaskolans skolplan som ansvarar för 

utbildningsverksamheten för Sörmlands naturbruk. 

 

För att klargöra förhållandet mellan styrdokumenten och skolplanerna använder jag 

mig utav en modell som Östergötlands landsting har gjort för deras två 

naturbruksgymnasier. 

          Skollag 

           Gymnasieförordningen 

           Läroplan 

             Riksdag, regering 

 

 

 

                    Programmål (NP5) 

              Betygskriterier 

        Kursplaner 

                Regering, Skolverket 

 

 

 

 

           Landstingets skolplan 

 

           Avtal primärkommunerna 

 

Övriga landstingsdokument för Landstinget Östergötland 

 

        Utvärdering 

 

Alla dessa dokument är tänkta att skapa en helhet där skollagen står överst. Alla 

dokument fyller en funktion var för sig men speglar också en gemensam syn på det 

praktiska arbetet i klassrummet. Hur skolagen ska utformas bestämmer riksdagen 

medan regeringen beslutar om gymnasieförordningen och läroplanerna. 

                                                             
4
 Dingle- Nuntorp- Sötåsen- Uddetorp- Sparresäter- Strömma- Svenljunga naturbruksgymnasium 

5
 Naturbruksprogrammet 
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Examensmålen och ämnesplanerna för de gymnasiegemensamma ämnena beslutar 

regeringen även om men efter förslag från skolverket. Övriga ämnen beslutar 

skolverket om (Gymnasieskola, 2011). De gymnasiegemensamma ämnena är engelska, 

historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, 

samhällskunskap, svenska. Det finns skillnader mellan de gymnasiegemensamma 

ämnena beroende på om man går på ett högskoleförberedande program eller ett 

yrkesprogram.  
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2. Resultat 
 

Resultatdelens disposition för de olika skolplanerna har samma struktur där jag utgår 

ifrån kontext, textuell struktur, ideationell struktur, interpersonell struktur och stil. 

Genom att ha samma disposition förenklas den jämförelse som sker i diskussionen om 

skolplanerna. Efter att resultatet av analysen av skolplanerna har presenterats följer 

nästa del av resultatet som behandlar ämnesintegreringens roll i skolplanerna.  

 

2.1 Västra Götalandsregionens Skolplan 2007-2010 
 

2.1.1 Kontext 

Som jag tidigare har nämnt delas kontexten upp i tre delar, situationskontext, 

intertextuell kontext och kulturkontext. Situationskontexten är i sin tur uppdelad i tre 

områden där den första är verksamhet.  Skolplanens är ett dokument som tydligt ingår 

i genren styrdokument och vänder sig till de sju naturbruksgymnasierna i regionen. 

Syftet med skolplanen är att utifrån de nationella målen för skolan och regionala 

förutsättningarna ange riktlinjer för naturbruksgymnasierna i Västra 

Götalandsregionen. Enligt Christer Eliassons förord till skolplanen finns det en ambition 

hos gymnasiestyrelsen att skolplanen ska leda till att en verksamhet som redan har hög 

kvalité ska bli ännu bättre (se bilaga 1).  

 

Det andra området är deltagare. Denna text är skriven utifrån att den ska efterföljas 

och tas i beaktande i arbetet ute på skolorna. Det är Västra Götalandsregionens 

gymnasiestyrelse som har arbetat fram texten och det är skolornas skyldighet att 

efterfölja den. Eliassons kommentar att förhoppningen är att verksamheten ska bli 

bättre gör det tydligt att det finns ett maktperspektiv med i bilden. Mottagarna till 

texten är personal på skolorna men också till elever och föräldrar. Detta ställer krav på 

texten att den är formulerad på ett sådant sätt att föräldrar och elever kan ta den till 

sig. 

 

Det tredje området är kommunikationssättet. Utifrån Hellspong & Ledins (1997) 

textmodell tar den här upp frågan om texten löser något problem. Går man återigen 

tillbaka till Eliassons uttalande kan man tolka skolplanen som att den ska vara en 

lösning för att skapa högre kvalité, med andra ord räcker inte den kvalité som redan 

finns. Texten är uppdelad i tre huvudrubriker elever, miljö och omvärld. Under varje 

rubrik tas skolans ansvar upp och om skolan fullgör sitt ansvar vad det i sin tur leder 

till. Jag återkommer till detta i den textuella strukturen. I kommunikationssättet talar 

man även om smala och breda koder i språket . De breda koderna vänder sig till en 

masspublik och kan sägas vara populärvetenskaplig medan de smala koderna har en 

mer vetenskaplig kod och utesluter många grupper. Tittar man på denna text anser jag 

att den är tillgänglig för många grupper även om det förekommer uttryck som är 

specifika för det pedagogiska fältet. 
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Den intertextuella kontexten är tydlig då det finns likheter med hur läroplanen (94) och 

gy 11 är strukturerad och skolplanen.  Begrepp som används i läroplanen för de 

frivilliga skolformerna plockas ut och läggs här fokus på som till exempel 

omvärldskunskap, demokratiska förhållningssätt, jämställdhet, elevernas delaktighet 

och inflytande. 

  

Den kulturella kontexten består av tre områden där den första är den materiella 

kontexten. Texten är lätt att hitta då den ligger ute på nätet och tillgänglig för alla att 

ta del av. Det andra området är den sociala organisationen. Gymnasiestyrelsen är en 

politiskt tillsatt styrelse vilket kan innebära att personerna inte har några direkta 

kunskaper om arbetet i skolorna. Detta skulle kunna skapa en misstro mot texten 

utifrån lärarnas perspektiv.  Den tredje kontexten är den andliga kulturen som 

omfattar tankesätt, attityder och värderingar som finns i den sociala miljön. Skolplanen 

kan här ses som ett tydligt exempel på vilka värderingar och attityder som skolan bör 

ha för att få studiemotiverade elever. Skolan har enligt skolplanen ett ansvar att vara 

inspirerande och ge lust att lära. Skolan ska utgå från elevernas olika förutsättningar. 

Eleverna ska också ges inflytande över skolverksamheten och sitt eget lärande. Det 

som är tydligt är att eleverna är i fokus i skolplanen, och att det är skolans skyldighet 

att ge de rätta förutsättningarna för att eleverna ska kunna uppnå målen. Detta är ett 

tankesätt som präglar samhället i dag då man tidigare gärna sökte fel och brister hos 

eleverna, eleverna skulle anpassas till skolan inte skolan till eleverna.  

 

2.1.2 Den textuella strukturen 

Jag har valt ut ett stycke ur skolplanen som specifikt tar upp ämnesintegrering.  

 

3.1.A. Lust till lärande  

Skolans ansvar är att möta alla elever på ett inspirerande och utmanande sätt som 

ger dem lust att lära. På så sätt höjs den allmänna utbildningsnivån och eleverna 

förbereds för ett livslångt lärande. Varje elev skall få utvecklas utifrån sina 

förutsättningar och mötas med höga förväntningar oberoende av bakgrund.  

Detta innebär att …  

 Metoderna för att snabbt upptäcka och hjälpa elever som har svårigheter att nå 

målen vidareutvecklas  

 Avhoppen från gymnasieskolan minskar  

 Andelen elever som fullföljer utbildningen med godkända betyg ökar  

 Skolans behov av specialpedagogisk kompetens och elevvårdande personal är väl 

tillgodosedd  

 Samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är väl utvecklad  

 Undervisningens olika delar binds samman så att eleverna får en helhetssyn inom 

sina ämnesområden  

(se bilaga 1) 

 

För att kunna säga om texten är tung och specialiserad kan man titta på längden av 

orden. Är orden minst sju bokstäver brukar de betecknas som långa. Enligt Hellspong & 
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Ledin (1997) är det framräknade medelvärdet för bruksprosan knappt 30 %. Det är 149 

ord i det valda stycket varav ord med sju bokstäver och längre är 39 st; detta blir 

26,17 % vilket innebär att texten håller sig under medelvärdet för en bruksprosa text.  

Man kan även titta på hur många överlånga ord som finns i texten och kriteriet för ett 

sådant är att de ska minst ha 14 bokstäver. I hela stycket är det 6 stycken vilket är 

4,0 %. Genomsnittsvärdet är 4,4 % för en bruksprosatext vilket innebär att de faller 

inom ramen för vad som betecknas som normalt. Tittar man däremot separat på de 

två olika styckena blir resultatet intressant då den första texten håller ett procentvärde 

på ca 31 % medan den andra ligger betydligt högre med ca   37 %  .  Med andra ord är 

det andra stycket mer komplicerat och specialiserat än det första stycket. Tittar man 

på de överlånga orden visar de samma mönster då första stycket har    3,8 % överlånga 

ord medan andra stycket har 5,5 %. Detta kan vi koppla samman med diskussionen om 

smal och bred kod. Första stycket har en bredare kod och vänder sig till en större 

grupp än det andra stycket som har en smalare kod. 

 

Enligt Hellspong & Ledin (1997) har en texts tempus relevans för vilken betydelse 

sändaren ger texten, det viktiga i texten förstärks genom användandet av tempus. Det 

viktiga i texten framhävs genom användandet av presens medan användandet av 

preteritum och perfekt innebär en lägre grad av betydelse. Det är tydligt i denna text 

att presensformen är dominerande vilket innebär att samtliga punkter är lika viktiga 

för sändaren. Tittar man på förekomsten av statiska och dynamiska verb finns båda 

representerade. Ser man på andra stycket skulle man kunna tro att samtliga verb skulle 

vara dynamiska då de uttrycker en förändring men så är inte fallet. Punkt fyra och fem 

är statiska och uttrycker ett tillstånd som är önskvärt men inte är i förändring. De 

övriga punkternas verb är ”vidareutvecklas, minskar, ökar och binds” medan de andra 

två är ”tillgodosedd” och ”utvecklad”.  

 

Tittar man på texten utifrån begreppet nyckelord ser man att elever/eleverna 

förekommer vid sex tillfällen. Detta ger en tydlig anvisning om att det är eleverna som 

är i fokus i texten vilket också innehållet vittnar om. Ett annat begrepp som används 

vid tre tillfällen och som också kan bedömas som ett nyckelord är utvecklas/ 

vidareutvecklas. Det är inte enbart eleverna som ska vidareutvecklas utan även skolans 

metoder ska utvecklas för att få en bättre verksamhet.  

  

Jag kommer inte här att analysera textbindningen då den inte har någon betydelse för 

analysens syfte. Kompositionen är däremot intressant att studera. Tittar vi på 

skolplanen i sin helhet har den samma struktur, en specificerande disposition. Den 

utgår från en generaliserande text till att specificera i punktform hur man ska uppnå 

det som står i den generaliserande texten. Detta tolkar jag som ett försök från 

sändarna att på ett tydligt sätt framhäva vad de anser att skolan ska fokusera på för att 

uppnå ett bra resultat. För att uppnå det som står i den generaliserande texten bör 

man följa de olika punkterna. 
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2.1.3 Den ideationella strukturen, innehållet 

Den ideationella strukturen innebär hur en text konstruerar sitt innehåll och är indelad 

i teman, propositioner och perspektiv. Tittar vi på den valda texten ur skolplanen är 

makrotemat lust till lärande, hur eleverna ska sporras för att uppnå goda resultat. Det 

är när vi kommer till textens propositioner som det blir mer komplicerat. Det 

sammanhållande elementet mellan de två delarna i texten är Detta innebär att vilket vi 

då kan tolka som en makroproposition och de punkter som sedan tar vid som 

underordande propositioner. Deras modalitet bygger på antagande att om man 

uppfyller det som framhävs når man lust till lärande, man kan här säga att de är icke-

faktiska och bygger på antagandet bör. Tittar man på textens referenter är det tydligt 

att här är det skolan som är agent, den som utför handlingen, medan eleverna får 

rollen som objekt. 

 

Problemet med texten är att man kan dela in dem i olika grupper där två inte passar in 

i begreppet Detta innebär att utan snarare är en konsekvens av om det andra 

punkterna uppfylls. Jag har delat in dem i följande grupper: 

 

Grupp 1.  

Metoderna för att snabbt upptäcka och hjälpa elever som har svårigheter att nå målen 

vidareutvecklas  

Skolans behov av specialpedagogisk kompetens och elevvårdande personal är väl 

tillgodosedd  

 

Grupp 2 

Samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är väl utvecklad  

Undervisningens olika delar binds samman så att eleverna får en helhetssyn 

inom sina ämnesområden  

 

Grupp 3 

Avhoppen från gymnasieskolan minskar  

Andelen elever som fullföljer utbildningen med godkända betyg ökar  

 

Dessa grupper kan i sin tur ses som mikroteman till makrotemat. Den första gruppen 

tar upp skolans ansvar för att hjälpa elever med svårigheter att nå målen och den 

specialpedagogiska kompetensen kan ses som en hjälp för att utveckla detta område. 

Den andra gruppen fokuserar på själva utbildningen där man antar att samverkan 

mellan kärn- och karaktärsämnen ska ge ett positivt resultat. Helhetssynen som nästa 

punkt tar upp går också att kopplas hit då samverkan mellan olika ämnen kan skapa en 

helhetssyn. Den tredje punkten anser jag inte passa in i sammanhanget då det snarare 

är en konsekvens av att de andra punkterna är framgångsrika. Begreppet Det innebär 

att har betydelsen att förtydliga den övergripande texten i punktform medan grupp 3 

snarare skulle behöva ha makropropositionen vilket leder till. Man kan även se grupp 

tre som faktiska då detta kommer att inträffa om de övriga punkterna uppfylls. 
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Tittar vi på perspektiv kan vi se att vi har en frånvarande författare. Men det 

finns däremot aktörer i generisk betydelse som skolan, elev och eleverna. Man 

menar inte här en specifik skola eller grupp med elever utan de är de sju 

naturbruksgymnasierna med dess olika elevgrupper. 

 

2.1.4 Den interpersonella strukturen, relationen 

Språket är ett medel för handling och i den interpersonella strukturen talar man 

om språkhandlingar. Hellspong & Ledin (1997) delar in dessa i allmänna och 

speciella språkhandlingar. De allmänna är till exempel påståenden, frågor, utrop 

och uppmaningar medan de speciella är knutna till en viss situation. Utifrån den 

analyserade texten kan man se att den består av påståenden. Tittar man på den 

övre texten kan man se att den består av positiva språkhandlingar där många 

positivt laddade ord används ”inspirerande, utmanande, lust att lära, livslångt 

lärande, varje elev skall få utvecklas utifrån sina förutsättningar, mötas med höga 

förväntningar oberoende av bakgrund”. Däremot kan man se de positiva 

språkhandlingarna som en konsekvens av att skolan tar sitt ansvar som den 

första meningen tar upp i texten. Om inte skolan tar sitt ansvar leder det till att 

dessa påståenden inte uppfylls. Frågan är då om inte texten ger utrymme för en 

tolkning där man som berörd personal på något av naturbruksgymnasierna kan 

se detta som negativa språkhandlingar då de kan tolkas som en indirekt kritik 

mot att vissa skolor inte tar sitt ansvar. 

 

Tittar man på sambandet mellan form och funktion på språkhandlingarna är det 

tydligt att påståendena i texten ska leda till att arbetet ute på skolorna ska 

vidareutvecklas utifrån de riktlinjer som ges i texten.  

 

2.1.5 Stil 

Tittar man på texten ur ett funktionellt perspektiv med hänsyftning till stilen är det 

första stycket skrivet som det mål som skolan bör uppfylla, det andra stycket hur detta 

ska gå till. Man kan här använda den stilaxel som går från fackspråklig till 

allmänspråklig för att analysera texten. Det är flera ord i texten som starkt är knutna 

till det pedagogiska fältet som till exempel: lust att lära, utbildningsnivå, livslångt 

lärande, betyg, kärn- och karaktärsämne, specialpedagogisk kompetens. Trots att den 

tydligt tillhör den pedagogiska fackstilen är den ändå formulerad på ett sådant sätt att 

många skulle förstå budskapet, med en viss reservation då jag själv tillhör det 

pedagogiska området. Som jag tidigare nämnt är det första stycket mer allmängiltigt 

formulerat med mindre svåra ord medan det andra stycket är mer komplicerat och 

använder fler facktermer som enbart tillhör det pedagogiska fältet. Några av de ord 

som skulle kunna ställa till problem då de är mer specifika är: kärnämnen, 

karaktärsämnen, specialpedagogisk kompetens och elevvårdande personal. De två 

sista punkterna i andra stycket är också formulerade på ett sådant sätt att de direkt 
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vänder sig till undervisande personal. Nu är det inte givet att den undervisande 

personalen förstår vad texten syftar på då dessa två punkter kan tolkas gå in i 

varandra. Man kan tolka den sista meningen som att de olika kursernas delmoment 

ska bindas samman till en helhet men också att hela programmet med samtliga ämnen 

ska bilda en helhet vilket gör den näst sista punkten överflödig. ”Sina ämnesområden” 

blir här ett begrepp som är lite oklart; menar de inriktningen på deras utbildning (ex. 

häst/jord/skog) eller de olika ämnena som ingår i utbildningens kärn- och 

karaktärsämnen? 

 

 

2.2  Östergötlands skolplan 2007-2010 

 

2.2.1 Kontext 

De två skolorna drivs av landstinget i Östergötland på uppdrag av länets kommuner. 

Skolplanens situationskontext där verksamheten ingår som en del har likheter med 

föregående skolplan då texten kan härledas till genren styrdokument. Syftet med 

skolplanen är enligt landstinget: 

 

Syftet med denna skolplan är att utifrån de nationella styrdokumenten och de 

lokala förutsättningarna ange ramar, prioriteringar och riktlinjer för 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen vid naturbruksgymnasiet i Östergötland. I 

skolplanen lyfter styrelsen fram och preciserar förväntningar inom viktiga 

utvecklingsområden (se bilaga 2). 

 

Den andra delen i situationskontexten är deltagare och texten vänder sig till personal 

inom skolan. I föregående skolplan benämns även elever som en grupp som ta del av 

skolplanen men den kopplingen görs inte här. Skolans personal och rektor har ansvar 

för att skolplanens intentioner uppnås vilket kräver att samtliga tar del av texten. 

Skolplanen kan ses som ett instrument för maktutövning då styrelsen väljer ut vilka 

riktlinjer som ska prioriteras och förväntar sig att de ska efterföljas. Skolplanen tas 

också upp som ett viktigt styrmedel för uppföljning och utvärdering vilket också ger 

tydliga indikationer på makt.  

 

Den tredje delen är kommunikationssättet. Texten är lätt att hitta då man söker på 

skolplaner på internet vilket innebär att alla intresserade har tillgång till texten. 

Skolplanen lyfter fram och preciserar de förväntningar som styrelsen har inom viktiga 

utvecklingsområden, detta kan tolkas som att man här vill höja kvalitén. Själva 

begreppet utvecklingsområden kan tolkas som att det är områden som behöver 

”förbättras”.  Tittar man på text strukturen är texten uppdelad i fem fokusområden där 

första stycket är en allmänt hållen text medan andra stycket är en precisering hur 

naturbruksgymnasiet i Östergötland ska uppnå målsättningen som anges i första 

stycket. De olika rubrikerna är: fokusområde elever, fokusområde medarbetare, 
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fokusområde process, fokusområde framtid, fokusområde kvalitetsarbete. Koden i 

texten kan här tolkas vara smal då många fackuttryck används vilket innebär att 

grupper utesluts från att ta del av texten. 

 

Den andra delen i kontexten är intertextuell kontext. Skolplanen har likheter med LPF 

94 och gy 11 både hur den är strukturerad och innehåll. Viktiga begrepp tas upp och 

läggs fokus på där några exempel är: elevdemokrati, miljöarbete, 

entreprenörstänkande, det internationella perspektivet.  

 

Den tredje delen är kulturkontexten. Landstingsstyrelsen som är ansvarig för 

naturbruksgymnasiet i Östergötland är politiskt tillsatt vilket ger likheter med 

föregående skolplan. 

 

Den andliga kulturen som präglar samhället i dag framkommer tydligt i skolplanen. 

Skolans uppgift är inte enbart här att lära ut kunskap utan ska även utveckla eleverna 

socialt och rusta dem för vuxenlivet. Eleverna ska ha inflytande över sitt skolarbete och 

ska kunna påverka sin skolsituation. Det är inte enbart elever som berörs i texten utan 

även medarbetarna och vikten av att de besitter rätt kunskaper och fungerar väl i 

arbetslag. Alla dessa begrepp är starkt knutna till dagens samhälle. Tittar man mer 

specifikt på lärararbetslaget så är det en arbetsform som har vuxit sig allt starkare för 

att nästan slå ut bilden av den ensamma läraren. Vikten av att kunna samarbeta med 

sina arbetslagskolleger är något som anses som en viktig kompetens i dag.  Den gamla 

bilden av att skolan enbart ska lära ut kunskap har här ersatts av att skolan även har 

ansvar för att utveckla eleverna socialt och rusta dem för vuxenlivet med allt vad det 

innebär. 

 

 

2.2.2 Den textuella strukturen  

Jag har i skolplanen valt ut stycket ”Fokusområde Process” där ämnesintegrering 

berörs. 

 

 

 

Fokusområde Process 

Naturbrukskolorna ska arbeta för verkligheten med verkligheten i verkligheten. 

För att eleverna ska få en helhetssyn är det nödvändigt att öka samverkan mellan 

ämnen samt kopplingen teori och praktik. Detta förutsätter ett kontinuerligt 

utvecklingsarbete av metodik och arbetsformer. I utbildningen koncentreras 

lärandet på helheter, sammanhang och orsaker snarare än delar och detaljer.  

Samverkan är ett nyckelord på alla nivåer i verksamheten. Genom olika former av 

intern samverkan uppnås ett rationellare nyttjande av resurserna och det skapas 

bättre förutsättningar för utveckling. Genom extern samverkan uppnås 
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autensitet6 och aktualitet i lärandet. Entreprenöriell kompetens ska finnas bland 

personalen för att förmedla sådan kunskap till eleverna. 

 Ökad miljömedvetenhet och miljöbeteende är särskilt viktiga frågor att arbeta 

med på naturbruksskolor. Det interna miljöarbetet ska vara en naturlig del av 

verksamheten ochvara integrerat i det löpande planerings- och 

utvärderingsarbetet. 

I skolans uppdrag ingår också att främja internationella kontakter, 

utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder med syfte att få ett 

internationellt perspektiv i skolan för både elever och personal. Målet med 

internationaliseringsinsatserna i skolan är att underlätta ungdomars förståelse för 

både vår egen och andra länders situation och ge en handlingsberedskap för 

arbete och studier utomlands.  

 

För Naturbruksgymnasiet i Östergötland gäller att 

• utveckla arbetsformer som skapar helhet mellan teori och praktik 

• genom utbildningen bidra till en långsiktigt ekologisk hållbar utveckling 

• utveckla samarbete på olika plan mellan skolor och företag 

• främja ett entreprenöriellt tänkande bland eleverna 

• erbjuda elever att genomföra delar av sin APU utomlands 

• bedriva internationellt samarbete i utbildningsfrågor. 

• erbjuda utbildning inom de områden som krävs för att starta egna företag  

(se bilaga 2) 

 

 För att se om texten har en specialiserad struktur har jag som föregående skolplan 

räknat på andel långa ord som överstiger 7 bokstäver. Sammantaget är det 97 ord som 

överstiger 7 bokstäver vilket innebär att det är 36 %. Då en bruksprosa text har ett 

medelvärde på knappt 30 % visar det att denna text ligger över snittet. Tittar man 

närmare på överlånga ord som överstiger 14 bokstäver ligger texten på sammanlagt 20 

ord vilket är i procent 7.5 %. Genomsnittet är i allmänhet för bruksprosa 4.4 % vilket 

innebär att texten tyder på att vara en facktext då sådana ord oftast är 

sammansättningar som ”utbildningsfrågor”, miljöarbetet, utvecklingsarbete och 

miljömedvetenhet. Tittar man på de olika styckena består det första stycket av 73 

långa ord vilket är 37 %. De överlånga orden är 16 stycken, 8,2 %. Det andra stycket har 

24 långa ord vilket är 33%. De överlånga orden är 4 stycken vilket blir 5,6 %. Det finns 

tydliga skillnader mellan styckena då det första stycket är mer specialiserat än det 

andra även om båda styckena ligger över genomsnittet för en bruksprosa text. Kopplar 

vi detta till koderna i kommunikationssättet ser man tydligt att texten har en smal kod, 

den är mer inriktad mot det vetenskapliga än det populärvetenskapliga. 

 

Undersöker man vilket tempus som används i texten ser man att det modala 

hjälpverbet ska återkommer på flera ställen.  De modala hjälpverben har flera 

funktioner som t ex sannolikhet, möjlighet, nödvändighet, plikt, önskan eller avsikt 

(Bolander 2008). Jag tolkar betydelsen i detta fall som att pendla mellan plikt och 

nödvändighet. Exempel på detta är att det är en nödvändighet att personalen har en 

                                                             
6
 Så här stavas ordet i skolplanen, se bilaga 2 
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entreprenöriell kompetens men att skolan har en plikt att arbeta med vekligheten för 

verklighet i verkligheten.  I övrigt kännetecknas första stycket av presensformen vilket 

innebär att sändaren lägger stor vikt vid det som sägs. Andra stycket har överskriften 

”För Naturbruksgymnasiet i Östergötland gäller att” vilket man skulle kunna ändra om 

till kommer att vilket gör att de följande punkterna står i futurum, detta är något man 

kommer att arbeta med. Det här stycket har också en dynamisk karaktär på verben då 

de uttrycker en förändring. Det första stycket innehåller både statiska och dynamiska 

verb. ”Samverkan är ett nyckelord på alla nivåer i verksamheten” beskriver ett tillstånd 

som råder vilket innebär att det är statiskt medan ”Naturbrukskolorna ska arbeta för 

verkligheten med verkligheten i verkligheten” är dynamiskt och beskriver en rörelse. 

Det andra stycket vars verb är dynamiska och beskriver en förändring kan även sättas i 

samband med att skolplanen är ett instrument för utvärdering och granskning av 

skolans verksamhet under denna period. Punkterna blir ett mätinstrument för 

kvalitetsgranskningen. Tittar man på nyckelord i texten framkommer enbart ett ord 

”samverkan” som finns med 5 gånger. Texten tar själv upp att detta är ett nyckelord i 

verksamheten. 

 

Texten har i sin helhet en specificerande komposition där det första stycket har ett mer 

generellt perspektiv på verksamheten och deras målsättning medan andra stycket mer 

går in i detalj för vad som ska läggas fokus på under perioden för att uppnå 

målsättningen. En intressant detalj som är värt att nämna är att de olika styckena i 

skolplanen i sin helhet inte har samma styckesindelning. Det första fokusområdet är 

”elever” och det första generaliserande stycket här har en styckesindelning med en 

blankrad medan de andra fokusområdena, som även mitt valda exempel visar, har 

hybridstycken. Frågan är varför de har valt att använda två olika system, där det ena 

systemet (”fokusområde elever”) följer skrivreglerna medan det andra inte gör det. 

 

2.2.3 Den ideationella strukturen, innehållet 

Teman som är den första delen utav tre inom den ideationella strukturen tar upp 

makroteman och mikroteman. Makrotemat för texten är inte helt lätt att ta fram då 

rubriken ”process” är ett begrepp som inte berörs i texten. Jag tolkar rubriken som 

övergripande och att skolarbetet i sig är en process men detta framkommer inte tydligt 

i texten. Jag skulle snarare vilja återkomma till begreppen ”samverkan” som ligger 

bakom mycket utav det som tas fram i texten även om det inte alltid lyfts fram. Ett 

exempel är att miljöbeteende och miljömedvetenhet är områden där hela skolan är 

involverad och där samverkan är ett måste. Även utlandspraktik kräver samverkan 

liksom arbetsformen med en entreprenöriell utgångspunkt.  

 

Den sammanhållande faktorn i denna skolplan är ”För Naturbruksgymnasiet i 

Östergötland gäller att” vilket kan ses som en makroproposition och de punkter 

under som underordnade propositioner vilket är andra delen inom den 

ideationella strukturen. De underordnade propositionerna tar här upp och 
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förenklar det som står i första stycket och lyfter inte enbart fram det man ska 

arbeta med aktivt utan snarare kräver att det sker. Propositionernas modalitet är 

att de är faktiska men det finns några exempel på icke-faktiska som bygger på 

antagandet om -så. Exempel på detta är ”För att eleverna ska få en helhetssyn är 

det nödvändigt att öka samverkan mellan ämnen samt kopplingen teori och 

praktik”. Antagandet präglas av visshet men kan bytas ut mot ”om eleverna ska 

få en helhetssyn så måste...” vilket gör att jag placerar den som icke-faktisk.  

 

Referenterna i texten är skolan som ska utföra det som står i skolplanen vilket innebär 

att den blir agent medan objektet blir eleverna. Handlingarna i skolplanen syftar till att 

förbättra deras utbildning. 

 

Den tredje delen är perspektiv. Författaren är här frånvarande, det finns inga markörer 

i texten som ger några ledtrådar till en författar. De ledtrådar som finns av en 

författare är att han/hon inte är konsekvent i sin styckesindelning vilket kan tyda på 

okunskap. Även hur ordet autenticitet är stavat tyder på detta. Detta är problematiskt 

då det kan leda till att texten förlorar sin trovärdighet.  

 

Det finns aktörer i texten i generisk betydelse som personal, elever och skola. Det 

framkommer tydligt att det är naturbruksgymnasiet i Östergötland som åsyftas då 

första meningen har bestämd form på ”Naturbruksskolorna”. 

  

2.2.4 Den interpersonella strukturen, relationen 

Språkhandlingarna i texten är allmänna då de flesta är påståenden. Skolplanen har ett 

syfte att påverka verksamheten så språkhandlingarna kan tolkas som befallande, det 

finns alltså ett maktperspektiv med i bilden. Som tidigare nämnt är skolplanen ett 

instrument för utvärdering och granskning vilket påverkar den berörda personal som 

tar del av den. I fråga om positiva och negativa språkhandlingar finns det inte på 

samma sätt som i föregående skolplan. 

 

Det finns några ställen i första stycket där det finns argument för att förändra eller 

vidareutveckla verksamheten. Till exempel motiverar man varför man anser att 

samverkan är viktigt: ”Genom olika former av intern samverkan uppnås ett rationellare 

nyttjande av resurserna och det skapas bättre förutsättningar för utveckling.” Och ”För 

att eleverna ska få en helhetssyn är det nödvändigt att öka samverkan mellan ämnen 

samt kopplingen teori  och praktik. Detta förutsätter ett kontinuerligt 

utvecklingsarbete av metodik och arbetsformer.”. Tittar man på sambandet mellan 

form och funktion på språkhandlingarna är det tydligt att påståendena i texten ska 

leda till att arbetet ute på skolorna ska vidareutvecklas utifrån de riktlinjer som ges i 

texten.  
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2.2.5 Stil 

Texten präglas av en formell stil och är opersonlig. I stilaxeln som går från fackspråklig 

till allmänspråklig ligger texten tydligt åt det fackspråkliga hållet. Texten upplevs som 

tung att läsa och många ord och uttryck hör till det pedagogiska fältet. Första 

meningen är intressant då den upprepar verkligheten tre gånger ”för verkligheten med 

verkligheten i verkligheten”.  Då detta är första meningen ges den en stor betydelse 

men innehållet blir lätt oklart då man kan fundera över vad som menas med att arbeta 

för verkligheten . Skolan har många gånger fått kritik för att vara en sluten värld som 

inte är förankrad i verkligheten och detta är det tydligt att skolplanen vill råda bot på 

men det som här åstadkoms är att man i princip säger samma sak tre gånger, en 

anafor, vilket här blir ett misslyckat stilistiskt drag då det snarare skapar förvirring än 

förstärker betydelsen.  

 

Språket är avancerat och ett ord som kan skapa problem för en person som inte 

är insatt i pedagogik är entreprenöriell kompetens. Andra avancerade ord som 

gör att texten har en fackspråklig stil är: metodik, intern samverkan, extern 

samverkan, rationellare nyttjande av resurser, autenticitet, koncentreras 

lärandet på helheter. Det första stycket har flera avancerade ord än det andra 

stycket men fortfarande är texten riktad enbart till den pedagogiska personalen 

då en förkortning används utan förklaring ”APU” (arbetsplatsförlagd utbildning).  

 

 

 
2.3 Skolplan för Öknaskolans Naturbruk, Sörmlands Naturbruk 
 

2.3.1 Kontext  

 Öknaskolan ansvarar för utbildningsverksamheten inom Sörmlands Naturbruk. 

Uppdraget ges av Landstinget i Sörmland. Det är kultur och utbildningsförvaltningen i 

samarbete med Sörmlands Naturbruk som ligger bakom skolplanen. I inledningstexten 

tas det upp att skolplanen beskriver det ansvar som landstinget har för genomförandet 

och den långsiktiga planeringen av skolfrågor. Nämnden anger inriktning och ansvar 

för Öknaskolan. Situationskontexten är att själva skolplanen även här kan tolkas 

tillhöra genren styrdokument men förtexterna till själva skolplanen kan placera den i 

ett annat sammanhang då skolplanen är ett dokument som det har tagits ett beslut om 

i den aktuella nämnden. Genren kan här sägas vara ett beslutsprotokoll. 

 

Deltagarna till texten är i första skedet personer som är kopplade till den berörda 

nämnden som ska ta ställning till om den ska godkännas. När skolplanen godkänns, 

vilket framkommer i protokollet, är det berörd personal i verksamheten som ska ta del 

av den. Det nämns inte att elever ska få ta del av dokumentet. Rektorn ges här ansvar 
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för att kvalitetsgranska och göra en bedömning om målen för utbildningen har 

uppnåtts och se till att det sätts in åtgärder om så inte är fallet.  Skolplanen blir här ett 

styrmedel för att kontrollera kvalitén på verksamheten. Även här kan man se 

skolplanen som ett instrument för maktutövning då nämnden väljer ut vilka riktlinjer 

som ska prioriteras och förväntar sig att de ska efterföljas. 

 

Det är enkelt att få tag i skolplanen för de som är intresserade då den är tillgänglig på 

nätet. Vilket innebär att kommunikationssättet är öppet då den är tillgänglig för alla. 

Skolplanen är indelad i tre delar vilka är verksamhetsidé, inriktningsmål för perioden 

och strategiska utvecklingsfrågor. Inriktningsmålen är sex stycken: Lust och lära, 

inflytande och ansvar, trygghet och hälsa, uthålligt naturbruk, möta och stärka 

naturbruksnäringen och en mångkulturell skola. Skolplanen skiljer på inriktningsmål 

och strategiska utvecklingsfrågor där det sistnämnda verkar vara övergripande 

områden som behöver utvecklas medan inriktningsmålen snarare beskriver 

skolverksamheten. Koden anser jag tillhöra det smala spektret då det förekommer en 

del fackuttryck. 

  

De intertextuella relationerna är även här gy 11 och LPF 94 även om texten inte är 

strukturerad på samma sätt. Skolplanen har inte en allmänt hållen text innan varje 

delmål som de föregående skolplanerna utan ett övergripande inriktningsmål som 

gäller samtliga delmål.  ”Öknaskolan skall vara en god lär- och arbetsmiljö som också 

stödjer elevernas hälsa samt bidrar till ett uthålligt naturbruk”.  Viktiga begrepp som 

tas upp är bl.a. elevers inflytande, att elever utvecklar en lust för att lära, 

entreprenörskapet stimuleras och hälsofrämjande verksamhet.  

 

Kulturkontexten har även i detta fall likheter med de två andra skolplanerna. Det är 

landstinget genom Naturbruk Sörmland som är ansvarig för verksamheten. Den 

andliga kulturen som präglar vårt samhälle i dag lyser igenom på flera ställen i texten. 

Eleverna ska utveckla sin sociala förmåga genom att lära sig möta andra människor 

med empati och respekt. Eleverna har idag möjlighet att kunna påverka sin 

skolverksamhet, de har rättigheter idag som inte har funnits förr. I dag ska 

undervisningen individanpassas, man ska utgå från elevernas egna förutsättningar 

vilket rent konkret kan innebära att i en klass kan det finnas flera olika skolböcker på 

olika nivåer. Tittar man bakåt i tiden skulle alla elever anpassas till skolan inte skolan 

till eleverna vilket är det moderna tankesättet. Ett annat intressant begrepp som 

präglar vårt moderna samhälle är ”lusten till att lära”. Det gäller att som lärare i dag 

finna vilka metoder som ger eleverna lust till lärandet. Detta i sig har skapat debatt då 

en del anser att dessa försök har lett till att kvalitén har minskat då fokus har flyttats 

från kunskap till att ”ha roligt”.  
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2.3.2 Den textuella strukturen 

Denna skolplan har inte riktigt samma struktur som de två andra skolplanerna med ett 

stycke med övergripande text som följs av ett andra stycke i punktform. Jag har valt de 

stycken som kan kopplas till ämnesintegrering. 

 

 

Lust att lära…..det innebär att … 

- eleven får goda kunskaper och färdigheter utifrån sina egna förutsättningar. Det 

är viktigt att tidigt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. 

- elever utvecklar sin nyfikenhet och kreativitet 

- elever engagerar sig i närsamhället och internationellt 

- entreprenörskap och företagsverksamhet stimuleras 

- utbildningen skall bilda en helhet för elever  

 

 

          

           Uthålligt naturbruk … det innebär att … 

- elever får en känsla och förståelse för naturen och dess villkor 

- kunskapen om villkoren för ett uthålligt naturbruk/samhälle skall genomsyra 

undervisningen i alla led 

- den egna verksamheten skall vara en förebild för de studeranden och övriga 

intressenter  

 

Möta och stärka naturbruksnäringen…. det innebär att… 

- undervisningen bedrivs i hög grad i tillämpad form ( med teori och praktik 

sammanvävt) 

- yrkesanpassa undervisningsformerna 

- utveckla en ökad andel gränsöverskridande studieformer  

(se bilaga 3) 

 

Vi börjar med att se om texten kan anses vara tung och specialiserad. Det är 

sammanlagt 46 ord utav 136 som är sju bokstäver eller längre, vilket blir 33 %. Det 

innebär att texten ligger lite över snittet för bruksprosan. De överlånga orden är nio 

stycken vilket blir 6,6 % vilket är högt då genomsnittet ligger på 4,4 %. Detta innebär 

att texten teoretiskt kan sägas vara specialiserad och tung vilket bekräftar min slutsats 

i kontexten att koden är mer smal än bred. Vad man måste ta i beräkning är att när en 

text är uppspaltad i punktform, som här är fallet, försvinner en del av de ord och 

meningar som annars skulle ha bundit ihop texten till ett läsbart stycke vilket gör att 

texten blir väldigt koncentrerad. Det är flera begrepp i texten som kan ställa till 

problem för någon utanför skolans värld som tillexempel ”gränsöverskridande 

studieformer”, ”entreprenörskap”, utbildningen ska bilda en helhet”, ”yrkesanpassa 

undervisningsformer”. Även om begreppen inte är svåra att förstå i sig själva kan 

problemet vara att sätta in dem i skolans dagliga verksamhet. Vad innebär tillexempel 
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en yrkesanpassad undervisningsform rent konkret? Även om man tillhör den 

pedagogiska personalen är inte alltid detta självklart och det krävs att det finns en aktiv 

dialog mellan berörd personal för att få grepp om hur det ska realiseras i verkligheten. 

 

Tittar man på tempus ser man att den övervägande delen av verben är presens och att 

verben är dynamiska, det är till exempel något som stimuleras, eleverna engagerar sig 

och de utvecklar sig. Det finns dock meningar där det modala hjälpverbet ”skall” 

används. Exempel på detta är sista meningen i stycke ett ”skall bilda en helhet”. Andra 

meningen i stycke två ”skall genomsyra undervisningen”. Dessa är då futurum då de 

gäller nu och i framtiden. De modala hjälpverben uttrycker här en nödvändighet. 

 

I texten är eleverna i fokus vilket gör det till ett nyckelord i texten. Texten har en 

liknande komposition som de föregående skolplanerna, en specificerande komposition 

med den skillnaden att det finns ett kortfattat generellt mål i början av skolplanen för 

att sedan specificera hur man ska nå dit i punktform. 

 

 

2.3.3 Den ideationella strukturen  

Eftersom jag har valt tre olika stycken ur texten blir det lite svårt att plocka fram 

ett makrotema som är gemensamt för de tre stycken. Utgår man från 

verksamhetsmålet att ”Öknaskolan skall vara en god lär- och arbetsmiljö som 

också stödjer elevernas hälsa samt bidrar till ett uthålligt naturbruk” anser jag att 

detta kan ses som det övergripande makrotemat medan de mindre rubrikerna 

blir makroteman för respektive stycke. Det första stycket tar upp lust till lärande 

vilket en god lärmiljö bidrar till. Det andra stycket fokuserar på det uthålliga 

naturbruket och vad det innebär i undervisningen medan det tredje stycket 

fokuserar mer på naturbruksnäringen. Det tredje stycket skulle man kunna sätta 

samverkan som ett makrotema på då samtliga punkter kräver samverkan mellan 

olika parter som tillexempel naturbruksnäringen och skola, praktikvärdar och 

skola samt samverkan mellan karaktärs- och kärnämneslärare. 

 

Propositionerna talar om något om makrotemat och tittar vi på första stycket ser vi att 

första stycket har temat ”lust att lära… innebär att…” vilket innebär att de som står 

bakom texten har åtagit sig att bedöma vad som ger lust till lärande. De två första 

punkterna som att eleven får goda kunskaper utifrån sina egna förutsättningar och 

utvecklar nyfikenhet och kreativitet kan ge lust till lärande är kanske inte så konstigt 

men däremot tycker jag att punkt tre och fyra blir lite märkliga. Man förutsätter att 

lust till lärande skapas hos elever genom att de engagerar sig i närsamhället och 

internationellt vilket inte alls behöver vara fallet. Den fjärde meningen blir ”Lust att 

lära… .. det innebär att… entreprenörskapet och företagsverksamheten stimuleras”. 

Skolan ska bidra till att utveckla entreprenörskap och företagsverksamhet men frågan 

är om det nödvändigtvis bidrar till lust att lära hos alla elever som man förutsätter här. 
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Detta kan man även koppla ihop med att propositionerna i texten är faktiska då de 

påstår något ”Lust att lära… ..innebär att”. Det finns inga exempel i texten på icke-

faktiska propositioner. 

 

Referenterna till texten är både skolans personal som ska utföra det som står i texten 

och de berörda personerna som tar beslutet om att godkänna skolplanen. I vissa av 

propositionerna är det eleverna som är agenten då de är de som ska få goda kunskaper 

eller utveckla sig. Men man kan också se det som att det är skolan som är agenten då 

det är skolans ansvar att skapa dessa förutsättningar vilket i sin tur innebär att elever 

blir objektet, de utsätts för handlingen.  

 

 I perspektivet som är den tredje delen i den ideationella strukturen är författarna till 

texten frånvarande och framkommer som en opersonlig förmedlare av fakta. 

Aktörerna i texten har en generisk betydelse då det är skolan med sin personal som ska 

skapa förutsättningarna för att skolplanen uppfylls. Öknaskolan i sig är bestämd men 

inte vilka inom skolan som ska utföra handingarna. Detta gäller även eleverna då de är 

elever på skolan men det sägs inte vilka elever.  

 

2.3.4 Den interpersonella strukturen 

Språkhandlingarna i texten är allmänna är påståenden. Syftet med skolplanen är att 

ange inriktningsmål vilket gör att det är en målsättning att uppnå dem. Vissa utav 

punkterna har som mål att eleverna ska utvecklas inom olika områden medan andra 

har en mer befallande ton som dessa punkter: 

 

-kunskapen om villkoren för ett uthålligt naturbruk/samhälle skall genomsyra 

undervisningen i alla led 

- den egna verksamheten skall vara en förebild för de studeranden och övriga 

intressenter 

 

Denna skolplan är också ett styrinstrument som ingår i kvalitetsgranskningen av skolan 

vilket gör att det finns ett maktperspektiv med i bilden. Man kan tolka 

språkhandlingarna som positiva då de anger det goda exemplet som till exempel - 

”eleven utvecklar sin nyfikenhet och kreativitet”.  

 

 

2.3.5 Stilen 

Texten är formell och har en opersonlig stil, den är skriven objektivt. Jag upplevde 

texten först som relativt enkel att ta till sig men har ändrat mig efter min textuella 

undersökning. I stilaxenl från allmänspråklig till fackspråklig ligger den mer åt den 

fackspråkliga kanten på axeln och texten har många fackuttryck som tillhör det 

pedagogiska fältet. Då jag själv är lärare på ett naturbruksgymnasium innebär det att 

jag har förståelse för vad begreppen innebär vilket skulle kunna vara förklaringen till 
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att jag upplevde texten som enkel att ta till mig först. Då texten vänder sig till personal 

som är knutna till ett naturbruksgymnasium kan man tolka den som effektiv. Skulle 

texten däremot vända sig till elever och föräldrar skulle texten behöva förenklas och 

fackuttryck förklaras.  
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3. Skolplaner i förhållande till ämnesintegrering/samverkan 
 

De tre skolplanerna har samtliga med ämnesintegrering som en viktig faktor för att 

utveckla och förbättra skolverksamheten. Skolverkets informationsskrifter (se 

inledning) om den nya gymnasieskolan 2011 tar upp ämnesintegrering som viktig i den 

nya gymnasieskolan då yrkesprogrammen ska vara mer inriktade på den specifika 

utgången. Det är tydligt att detta tänkesätt redan har lyfts fram i skolplanerna. Ola 

Holmström (2001 )tar upp, som jag tidigare nämnt i forskningsläget, att den 

föregående reformens ledord var det livslånga lärandet vilket förutsätter motiverade 

elever. Han ifrågasätter om den mer teoretiserade utbildningen verkligen skapar den 

motivation som krävs för ett livslångt lärande och han ger exempel från ett flertal 

utvärderingar som visar elevers låga motivation för kärnämnena. I detta sammanhang 

kan man se att skolplanerna är väl medvetna om denna problematik och syftar till att 

undvika att hamna i den ”teoretiserande fällan”. Både VG-regionens skolplan och 

Öknaskolans skolplan Sörmland tar upp begreppet ”lust till lärande” och sätter det i 

samband med samverkan mellan ämnena; motivationen ökar hos eleverna om de 

teoretiska ämnena samverkar med de yrkesinriktade ämnena.   

 

Att skapa helhet i utbildningen tar också de tre skolplanerna upp som en viktig faktor 

för en bra yrkesutbildning. Detta kan man se som en kritik mot att skolan har en 

tendens till att bli fragmenterad, ämnena undervisas utan att kopplas till varandra och 

till den valda yrkesutbildningen. I detta sammanhang anser jag att det är oklart vad det 

är som egentligen skiljer de två begreppen helhetssyn/ skapa helhet och 

ämnesintegrering/samverkan åt. I VG-regionens skolplan använder man båda 

begreppet ”Samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är väl utvecklad” och 

”Undervisningens olika delar binds samman så att eleverna får en helhetssyn inom sina 

ämnesområden” och frågan är vad som skiljer dem åt. Östergötlands skolplan har 

däremot en förklaring på hur de tänker kring helhetsbegreppet: 

 

För att eleverna ska få en helhetssyn är det nödvändigt att öka samverkan mellan 

ämnen samt kopplingen teori och praktik. Detta förutsätter ett kontinuerligt 

utvecklingsarbete av metodik och arbetsformer. I utbildningen koncentreras 

lärandet på helheter, sammanhang och orsaker snarare än delar och detaljer.  

 

 

De sätter helhetsbegreppet som ett övergripande begrepp och samverkan mellan olika 

ämnen som en metod för att uppnå helhetssynen. Däremot anser jag att den sista 

meningen är oklar då frågan är vad som menas med att lärandet ska koncentreras på 

helheter, sammanhang och orsaker än delar och detaljer. Enligt min erfarenhet kan det 

vara nödvändigt att fokusera på delar för att få en förståelse för hur helheten är 

uppbyggd. Det krävs diskussioner ute i verksamheten för att nå fram till en gemensam 

tolkning då meningen är öppen för olika tolkningar. Tittar man på Öknaskolans 
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skolplan så ska även utbildningen där bilda en helhet vilket man sätter i samband med 

en ökad lust till lärande. Tittar man på sista stycket så kan man tolka de tre punkterna 

som att ta upp samma ämne men med olika formuleringar.  

 

            Möta och stärka naturbruksnäringen…. det innebär att… 

- undervisningen bedrivs i hög grad i tillämpad form ( med teori och praktik 

sammanvävt) 

- yrkesanpassa undervisningsformerna 

- utveckla en ökad andel gränsöverskridande studieformer  

(se bilaga 3) 

 

De tre punkterna kan placeras under begreppet helhet genom att de skapar en helhet i 

undervisningen.  
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4. Jämförande diskussion om skolplanerna 
 

4.1Kontext 
De tre skolplanerna har en gemensam kontext då de placeras i genren styrdokument. 

Syftet med dem är att lyfta fram delar ur de nationella styrdokumenten som skolorna 

ska fokusera på för att utveckla sin verksamhet. Deltagarna till skolplanerna är 

landstingen i Sörmland, Östergötland och Västra Götaland vilka står bakom 

skolplanerna. De lyfter fram de områden som ska prioriteras vilket skolorna måste 

rätta sig efter då skolplanerna även är ett instrument för kvalitetsgranskning. Den 

andra gruppen deltagare till skolplanen är personalen ute på skolorna som ska omsätta 

skolplanen till att bli verklighet. VG-regionens skolplan har även elever som deltagare 

till skolplanen viket inte de andra två har. 

 

Kommunikationssättet för de tre skolplanerna har flera gemensamma drag. Både VG-

regionens och Östergötlands skolplan har en allmänt hållen text där skolans ansvar tas 

upp och i det andra stycket hur man ska uppnå det i punktform. Öknaskolans skolplan 

har däremot inte detta upplägg då den har ett övergripande mål för verksamheten 

överst och uppspaltade stycken under, den övergripande texten för varje del saknas. 

VG-regionens skolplan tar även upp det väntade resultatet av att fokusera på de 

områden som skoplanen lyfter fram som att avhoppen minskar och måluppfyllelsen 

ökar. Tittar man skolplanernas koder finns det skillnad mellan dem. Samtliga 

skolplaner har uttryck som är specifika för det pedagogiska fältet men VG-regionens 

skolplan är den utav dem som har bredast kod. Det är också denna skolplan som inte 

enbart vände sig till skolpersonal utan även elever. De två andra skolplanerna har en 

smalare kod vilket innebär att grupper utanför skolans värld utesluts från att lätt ta till 

sig texterna.  

 

 Den intertextuella kontexten är tydlig för samtliga skolplaner då de nationella 

styrdokumenten finns som en bas och begrepp lyfts ur dem som elevers inflytande, 

demokratiska förhållningssätt och omvärldskunskap.   

 

Den kulturella kontexten för skolplanerna innebär för alla tre att de är lätta att hitta 

och ta del av på nätet. Den sociala organisationen för texterna har också likheter då 

det är en politiskt tillsatt styrelse som ligger bakom skolplanerna. Detta innebär att det 

sker förändringar i styrelsens sammansättning beroende på det politiska valet. 

Skolplanerna blir då dokument som är skapade av personer utanför skolan vilket kan 

innebära att de inte är förankrade hos skolans personal. Tittar man på lärarna som är 

den grupp som ska använda skolplanen i sitt arbete kan man generellt säga att de har 

några gemensamma drag som grupp. De har en högskoleutbildning på ett flertal år 

bakom sig (om de är behöriga) och tillhör oftast medelklassen i samhället. På ett 

yrkesgymnasium har man både kärnämneslärare och yrkeslärare vilket innebär att det 
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kan finnas olika kulturer på skolan. Kärnämneslärarna är oftast mer förankrade i den 

akademiska kulturen än yrkeslärarna. Detta kan ha betydelse för hur man läser och 

tolkar olika styrdokument. 

 

Den andliga kulturen är tydlig i skolplanerna och flera tankesätt som kännetecknar vårt 

moderna samhälle finns representerade. Elevers inflytande över den egna 

verksamheten är ett exempel. I dag framhåller vi vikten av att eleven kan påverka sin 

utbildning och skolmiljö. Skolan har i dag en skyldighet att ”skapa lust till lärande” 

vilket ställer andra krav på hur undervisningen och skolverksamheten organiseras än 

förr i tiden. Detta gäller också den individanpassade utbildningen som skolplanerna tar 

upp som en viktig faktor för att skapa motiverade elever. Rent konkret kan man även 

se betoningen på samverkan mellan teori och praktik och ämnesintegreringen som en 

del av den andliga kulturen i dag på naturbruksgymnasierna då skolplanerna tar upp 

detta som ett arbetssätt som ska genomföras för att uppnå önskat resultat. Eftersom 

det tas upp i alla tre skolplaner som områden som man ska fokusera på kan man tolka 

det som att det inte har fungerat tillfredställande fram till skolplanernas 

sammanställande, det fanns ett behov av att utveckla dessa områden. Det kan även 

ses som en kritik mot den allt mer teoretiserade yrkesutbildningen som skapades med 

den föregående gymnasiereformen.  

 
4.2 Den textuella strukturen 
Tittar man på hur tunga och specialiserade de tre skolplanerna är framkommer det 

skillnader dem emellan. VG-regionens skolplan ligger under medelvärdet för en 

bruksprosa text. Delar man upp texten i två stycken är det andra stycket mer 

specialiserat än det första. Detta kan man tolka som att det första stycket även vänder 

sig till grupper utanför skolans värld medan det andra stycket är riktat mot 

skolpersonal. De två andra skolplanerna är mer specialiserade och de gör inte heller 

anspråk på att vända sig till andra grupper än skolpersonal. Östergötlands skolplan är 

den som är mest specialiserad med 36 % då medelvärdet är knappt 30 % för en 

bruksprosa text. Även de överlånga orden ligger mycket över medelvärdet på 4,4 % 

med sitt värde på 7,5 %.  Öknaskolan har också ett högt värde på sina överlånga ord 

med ett värde på 6.6 % medan VG-regionens skolplan ligger på 4,0 %. Detta bevisar 

också texternas koder då VG-regionens text har en betydligt bredare kod än de två 

andra skolplanerna.  

 

Presensformen är dominerande i samtliga skolplaner samt de dynamiska verben. Det 

finns dock exempel på statiska verb i några fall. Man kan tolka att de dynamiska verben 

har en funktion av att beskriva en förändring som är önskvärd. Detta passar in i 

skolplanernas syfte att lyfta fram aktuella områden som behöver utvecklas och som ett 

granskningsverktyg. Tittar man på nyckelord ser man att VG-regionens och 

Öknaskolans skolplan har ett tydligt elevcentrerat perspektiv då nyckelorden är 

elever/eleverna medan Östergötlands skolplan har samverkan som ett nyckelord. 

Samtliga skolplaner har en specificerad komposition.  
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4.3 Den ideationella strukturen, innehållet 
Makrotemat till Östergötland skolplan kan sägas vara samverkan även om det inte är 

ett begrepp som uttrycks i texten. Även Öknaskolans tredje stycke har samverkan som 

ett gemensamt tema. VG-regionens skolplan har däremot lust till lärande som 

makrotema. De tre skolplanerna har samtliga propositioner där man specificerar vad 

som man önskar uppnå. VG-regionens skolplan har ”Detta innebär att” och 

Östergötlands skolplan har ”För Naturbruksgymnasiet i Östergötland gäller”. Dessa två 

skolplaner har en övergripande text där samma proposition gäller för samtliga stycken. 

Öknaskolan har däremot inte denna övergripande text vilket innebär att de har olika 

propositioner för de olika styckena. 

 

Både VG-regionens skolplan och Öknaskolans skolplan har det gemensamt att de har 

fokus på lust till lärande och åtar sig rollen av att veta vad som ger eleverna lust till 

lärande. Jag anser att båda dessa stycken är problematiska vilket jag har berört tidigare 

i resultatdelen. VG-regionens skolplan har med två punkter som inte passar ihop med 

”Detta innebär att” då de fokuserar på resultatet utav att man vidareutvecklar de 

angivna områdena som berörs i de övriga punkterna. Dessa två punkter kan då även se 

som faktiska. Öknaskolan gör själva bedömningen att lust till lärande innebär vissa 

saker vilket gör att påståendena blir faktiska. Hur man skapar lust till lärande är en 

fråga som skolan brottas med i dag och frågan är om det finns ett entydigt svar. Elever 

är inte en enhetlig grupp utan kan kräva olika lösningar för att få lust till lärande.  

 

Referenterna till skolplanerna är dels skolorna (agenten) som ska utföra det som lyfts 

fram och eleverna (objektet) då de utsätts för handlingen. I vissa utav punkterna är det 

däremot eleverna som är agenten då det är de som ska få goda kunskaper och 

vidareutveckla sig. Författarna till texterna är frånvarande och framstår som en 

opersonlig förmedlare av fakta. Det som däremot framkommer i texten är författarna 

språkliga kunskaper. I Östergötlandsskolplan finns det både ett exempel på stavfel och 

en styckesindelning som inte är konsekvent. Risken med detta är att texten förlorar sin 

trovärdighet vilket är problematiskt då det är ett dokument som ska vidareutveckla 

skolverksamheten men också ett styrinstrument som ingår i granskningen av skolan.  

Aktörerna till texten har en generisk betydelse då texten inte specificerar vilka grupper 

som ska utföra handlingen eller vilka grupper som ska ”utsättas” för den. Eleverna ses 

som en gemensam grupp vilket även skolan gör. Öknaskolan skiljer ut sig här då dess 

skolplan enbart riktar sig mot den skolan medan de två andra, VG- regionen och 

Östergötlands skolplan, vänder sig till fler skolor inom regionen och landstinget.  

 
4.4 Den interpersonella strukturen 
Språkhandlingarna i skolplanerna består av påståenden vilket gör dem allmänna. Det 

är framförallt i VG-regionens och Öknaskolans skolplan som man kan se 

språkhandlingarna som positiva då de använder många positivt laddade ord och tar 

upp det goda exemplet. Språkhandlingarna ger även utrymme för en alternativ 
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tolkning beroende på hur den berörda personalen som skolplanen vänder sig mot 

tolkar den. Språkhandlingarna kan då tolkas som negativa då de kan ses som en 

indirekt kritik mot att skolan inte arbetar tillräckligt med dessa områden i nuläget. Då 

skolplanerna även är ett styrinstrument som ingår i kvalitetsgranskningen kan det 

påverka hur personalen uppfattar texten. 

 

Sambandet mellan form och funktion är tydligt i de tre skolplanerna då 

språkhandlingarna i texten ska leda till att arbetet på skolorna ska vidareutvecklas 

utifrån de riktlinjer som ges. 

 

4.5 Stilen 
Texten i skolplanerna är formell och har en opersonlig stil, den är skriven objektivt. 

Språket skiljer sig åt mellan skolplanerna när man analyserar dem utifrån den stilaxel 

som går från allmänspråklig till fackspråklig. VG-regionens skolplan är den som ligger 

mest åt det allmänspråkliga hållet även om det andra stycket är lite mer komplicerat 

än det första. De två andra skolplanerna ligger mer åt det fackspråkliga hållet med 

många begrepp som tillhör det pedagogiska fackspråket. Jag anser att Östergötlands 

skolplan är den som är svårast att ta till sig utav de tre skolplanerna vilket även den 

textuella undersökningen visade. Skolplanerna kan ses som effektiva förutsatt att 

personalen har kunskap om de pedagogiska begreppen men skulle elever och föräldrar 

vara en tänkbar mottagare till texten skulle texten behöva förenklas och fackuttryck 

förklaras. VG-regionens skolplan som redan uppger elever som en deltagare till texten 

är också den som ligger mest åt det allmänspråkliga hållet. 
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5. Sammanfattning 
 

I denna studie har jag undersökt Västra Götalandsregionens -, Östergötlands- och 

Öknaskolans naturbruk Sörmlands skolplaner för att se hur de förhåller sig till 

gränsöverskridande samverkan mellan olika ämnen.  Syftet är även att se vilka 

skillnader och likheter som finns mellan de tre olika skolplanerna i sättet som de är 

formulerade. Till min hjälp har jag använt mig av en textanalysmodell som Lennart 

Hellspong och Per Ledin tar upp i sin bok Vägar genom texten (1997). Dessa skolplaner 

är kopplade till naturbruksprogrammet inom respektive område som drivs av landsting 

eller region. I min undersökning har jag konstaterat att det finns mycket lite forskning 

om naturbruksprogrammet och dess skolor vilket gör att det finns behov av studier 

inom detta område. 

  

Resultatet av undersökningen visar att samtliga tre skolplaner har med 

ämnesintegrering som ett viktigt område att utveckla. VG-regionen och Öknaskolan 

Sörmland tar upp begreppet ”lust till lärande” och kopplar det samman med en ökad 

samverkan mellan ämnen, motivationen ökar om de teoretiska ämnena samverkar 

mer med de yrkesinriktade ämnena. Då ämnesintegrering/samverkan lyfts fram som 

viktiga utvecklingsområden för att skapa motivation kan man se det som ett försök att 

undvika den ”teoretiserande fällan” som den föregående reformen anklagas för. De tre 

skolplanerna tar också upp vikten av en helhetssyn i utbildningen vilket man kan tolka 

som en kritik mot att skolan ofta har en tendens till att bli fragmenterad. 

 

I jämförelsen mellan skolplanerna framkommer enligt textmodellen att VG-regionens 

skolplan har den bredaste koden vilket innebär att den är mer allmänspråklig än de två 

andra skolplanerna. Den gör även anspråk på att vända sig till elever och inte enbart 

berörd personal vilket kan vara förklaringen. I skolplanerna framkommer det flera 

tankesätt som präglar den pedagogiska verksamheten i vårt samhälle i dag som att det 

är skolans ansvar att skapa lust till lärande, lyckas inte detta är det inte individens fel 

utan ett misslyckande från skolan.  Att eleven ska ha inflytande över sin utbildning är 

också ett exempel på en modern företeelse i vårt samhälle i dag.  Man kan även se 

ämnesintegreringen/samverkan mellan olika ämnen som ett tankesätt som präglar 

yrkesutbildningen idag då den antas öka motivationen hos elever.  
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