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Abstrakt 

Mina frågeställningar väcktes då jag på lärarutbildningen genomförde min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet med arbetet var att beskriva, analysera och 

förstå pedagogers arbetssätt på teoretiska gymnasieprogram respektive praktiska 

gymnasieprogram. För att få en djupare förståelse för lärares arbetssätt valde jag att genom 

metoden self report ställa ett antal frågor till sju stycken lärare. Dessa lärare var verksamma 

vid två gymnasieskolor i Norrbottens län. I analysen av lärarnas self reports visade det sig att 

det fanns likheter i deras syn på svenskämnet och även likheter i deras undervisning. Det 

framkom också att det fanns skillnader. Genomgående kunde jag urskilja ett antal 

gemensamma teman som jag sedan diskuterade utifrån den valda litteraturen. 

Sammanfattningsvis var lärarna överens om att i svenskundervisningen utgå ifrån gruppen 

och dess behov. De nämnde att elever på praktiska program (eller yrkesförberedande 

program) oftare nöjer sig med G i betyg jämfört med elever på teoretiska program (eller 

studieförberedande program) som siktar mot högre betyg. Elever på praktiska program sägs 

vara studietrötta och det som också var framträdande var att lärarna ansåg att de behövde 

motivera elever på praktiska program att ta sig an en teoretisk kurs i större utsträckning än 

vad de behövde motivera elever på teoretiska program. 

Nyckelord: Pedagogers arbetssätt, svenskämnet, motivation. 
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Jag vill också rikta min tacksamhet till Stefan Lundström för hans aldrig sinande källa av 

uppmuntrande ord. Tack! 
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1. Inledning 

När jag gick gymnasiet läste jag på Naturvetenskapligt program och efter mina erfarenheter 

från VFU på lärarutbildningen upplever jag att det är skillnad på lärarens sätt att undervisa 

och kursens innehåll, trots att alla elever, oavsett program, läser samma kurs. 

Dessa tankar har vuxit fram mer och mer hos mig sedan jag hade VFU i ämnet svenska på 

gymnasiet. Det var första gången jag hade VFU på ett praktiskt program. Jag hade under 

samma period även VFU på teoretiskt program. Jag märkte under denna VFU-period att 

undervisningen såg annorlunda ut beroende på vilket program läraren undervisade på. I 

personalrummet hörde jag även uttryck som att det är en större pedagogisk utmaning att ha 

elever som läser på praktiska program och en större utmaning i ämneskunskap när man 

undervisar elever på teoretiska program. Spontant känner jag att deras uttalanden handlar 

mycket om att de måste motivera elever på praktiska program att ta sig an en teoretisk kurs. 

Elever på teoretiska program bör sannolikt inte ha problem med motivationen till teoretiska 

kurser på samma sätt som elever på praktiska program kanske har. 

Jag tycker att det är viktigt att belysa skillnader och likheter och vad det beror på för att som 

person själv kunna bli varse om sina egna eventuella fördomar. Om man inte är medveten om 

att det är omvärldens förväntningar eller pedagogers förväntningar på elever som styr 

undervisningen tror jag att man inte heller kommer att kunna utvecklas varken som person 

eller pedagog. Jag förmodar alltså att det inte beror på själva programmet utan vilka elever 

som ingår och omvärldens förväntningar på dessa elever. Gert Biesta (2006) tar upp frågan 

om att leva tillsammans med andra i en värld av pluralitet och skillnad (s. 20). Att bli 

medveten om att skillnader finns och måste få finnas gör att vi förhoppningsvis behandlar alla 

individer lika utifrån rådande förutsättningar. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att beskriva, analysera och förstå pedagogers arbetssätt i ämnet 

svenska på teoretiska gymnasieprogram respektive praktiska gymnasieprogram. 

 Vilka likheter och skillnader i ämnet svenska finns mellan teoretiska 

gymnasieprogram och praktiska gymnasieprogram? 

 Hur kan skillnaderna förklaras? 
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2. Bakgrund 

Här kommer jag att anknyta aktuellt ämne till gällande styrdokument. Vidare kommer jag att 

visa på tidigare forskning kring valt ämnesområde. 

 

2.1 Förankring i styrdokument 

Enligt Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) ska undervisningen ”anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov”. Alla elever ska få likvärdig utbildning och ”hänsyn 

ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå”. I teorin är detta 

självklart och det som blir intressant med denna studie är att se om det är på grund av 

individerna eller på grund av programval pedagoger lägger upp undervisningen. 

Kursplaner och styrdokument är ledande för läraruppdraget. Enskilda lärare tolkar och 

tillämpar dessa på olika sätt och enligt Olin-Scheller (2008, s. 146) förefaller det som står i 

styrdokumenten ofta perifert för lärarnas arbete i klassrummen. Vad gäller reformen för 

gymnasieskolan som träder i kraft 2011 finns flera förändringar och några av dem är mycket 

intressanta med tanke på min studie. Gymnasieskolan kommer att få en tydligare uppdelning 

mellan program som förbereder för vidare studier och program som ger en yrkesutbildning. 

Det här leder till att det blir större skillnad mellan programmen med tanke på behörigheter till 

högskolan. Olin-Scheller påstår att även villkoren för svenskämnet kommer att förändras. 

Svenska kommer fortfarande att vara ett ämne som alla elever läser oavsett vilken inriktning 

de väljer, men ämnets omfattning kommer att skilja sig åt. Tanken bakom detta är att elever 

på yrkesprogram antas behöva betydligt färre timmar än elever som studerar på ett 

högskoleförberedande program (Olin-Scheller 2008, s. 147). 

Alla gymnasieelever oavsett program läser ämnet svenska. Olin-Scheller säger att ämnet 

under många år varit likartat för stora elevgrupper. Författaren anser att detta har skapat en 

”implicit norm – det ”riktiga” svenskämnet ska förmedla högkulturella värden”. Vidare påstår 

hon att det i verkligheten ser annorlunda ut. Hon säger att det beroende på ”elevgruppers olika 

sammansättning” finns svenskämnen med ett ”högre eller lägre innehåll” (s. 30). Vid hennes 

samtal med svensklärare uppgav en lärare ”[j]ag känner att man måste anpassa 

undervisningen på de yrkesförberedande programmen” och med det här sagt anser hon att 

eleverna behöver en kurs utan inslag av litteraturhistoria och att ”[e]leverna på de 

yrkesförberedande programmen måste först bli läsare innan man kan ’tvinga på dom’ 

litteraturhistorien”. En annan lärare förespråkade större valbarhet mellan kurserna eftersom 

hon tyckte att elever på yrkesförberedande program inte var intresserade av litteratur och 

litteraturhistoria. Olin-Scheller drar slutsatsen att det verkar som att det finns en uppfattning 

om att elever på yrkesförberedande program är mindre lämpade att ”bli bildade” jämfört med 

elever på studieförberedande program. Hon fortsätter med att benämna yrkeselevers 

svenskundervisning som en sorts ”light-version” av det som tolkas som den ”riktiga” 

undervisningen (Olin-Scheller 2008, s. 30). 

Regeringen fastställer programmål för varje nationellt program i gymnasieskolan. Målen ger 

en sammanfattande beskrivning av programmet. De är utgångspunkten för planeringen för 

utbildningen i sin helhet och för planeringen av undervisningen i de enskilda kurserna. Jag har 

sett över programmålen för några praktiska program och några teoretiska program i SKOLFS 

1999:12. För överskådlighetens skull presenterar jag nedan utvalda partier ur programmålen 

för Byggprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet, som exempel. 
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2.1.1 Programmål 

Nedan sammanfattar jag väsentliga delar ur programmålen för ett praktiskt gymnasieprogram 

och ett teoretiskt gymnasieprogram. Programmålen för de nationella programmen i 

gymnasieskolan finns i Skolverkets författarsamling (SKOLFS) 1999:12. 

 

Byggprogrammet 

Programmet syftar till att ge en grund för vidare studier. Språkliga färdigheter är ett generellt 

krav. Samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är viktig för att bilda en helhet i 

utbildningen och utveckla den kompetens som krävs i arbetslivet. Det nämns även att skolan 

ansvarar för att elever vid fullföljd utbildning kan kommunicera på svenska med sikte på 

behovet i yrket, samhällsliv och även vidare studier. 

Naturvetenskapsprogrammet 

Programmet förbereder främst för vidare studier. Samverkan mellan kärnämnen och 

karaktärsämnen är en förutsättning för att utbildningen ska uppfattas som en helhet. Språket är 

ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Skolan skall ansvara för 

att eleverna vid fullföljd utbildning kan kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal 

och skrift. 

Sammanfattningsvis är det centrala inom byggprogrammet att förbereda inför arbetslivet, men 

även för samhällslivet och vidare studier. Naturvetenskapsprogrammet förbereder främst för 

vidare studier och förmågan att använda svenska språket för reflektion och lärande är central. 

Programmålen för respektive program är överens om att det ska finnas en samverkan mellan 

kärnämnen och karaktärsämnen, och syftet är ju fortfarande för båda programmen att 

förbereda bland annat för vidare studier. 

 

2.1.2 Kursplanen för Svenska A 

I kursplanen för Svenska A finns de mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs. Det 

finns givetvis fler mål som elever ska ha uppnått, men jag väljer att nämna tre punkter som 

tydligt visar på att svenska som det kärnämne det är, är möjligt att integrera i de 

karaktärsämnen som ingår i elevers valda studieinriktning. 

 Kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven 

själv och för den valda studieinriktningen. 

 Kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och för 

den valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare. 

 Ha fördjupat sina kunskaper inom något område av svenskämnet utifrån intressen, 

behov eller vald studieinriktning. 
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2.2 Vad är svenska? 

Ordet är alltså ett – svenska – men det elever och lärare gör när ämnet står på schemat kan 

vara vitt skilda saker: olika vid skilda tider, olika i skilda skolformer, olika för pojkar och 

flickor, ibland också olika i samma skola eller för skilda grupper av lärare. […] 

Svenskämnet finns inte i någon absolut mening. När någon talar om ämnets kärna eller 

egentliga uppgifter, kan det bara betyda att hon eller han menar att ämnet bör ha ett visst 

innehåll och vissa uppgifter (Thavenius 1999, s. 16-17). 

Det har gjorts många försök att definiera svenskämnet. Sådana definitioner får ses som 

ämneskonstruktioner och inte som det innehåll ämnet i praktiken har. Lars-Göran Malmgren 

(1996, s. 86) identifierar tre olika svenskämneskonstruktioner som kan sammanfattas i 

följande punkter: 

 Svenska som ett färdighetsämne där den formella färdighetsträningen dominerar och 

litteraturläsningen spelar mindre roll. 

 Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, där kulturarvet utgör ämnets 

huvudsakliga innehåll. Litteraturen består av ett urval av kanontexter och 

litteraturläsningen betraktas som både personlighetsutvecklande och bildande. 

 Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne där arbetssättet är funktionellt och 

bygger på kommunikation. Litteraturläsningen spelar en viktig roll för att utveckla 

elevernas historiska förståelse och i undervisningen behandlas centrala existentiella 

frågor. 

Dessa svenskämnesbeskrivningar är enligt Birgitta Bommarco (2006) enbart konstruktioner. 

Hon påstår att ingen av dessa punkter ger en helhetsbild av den enskilde lärarens 

ämnesuppfattning. Verkligheten är mer komplex än så och en lärares uppfattning kan enligt 

Bommarco ligga nära flera konstruktioner. Hon skriver: 

Lärares hållningar till svenskämnet olika delar och innehåll är formade av utbildning, skol- 

och ämnestraditioner, social, kulturell och politisk bakgrund och påverkan från förändringar 

i samhället (Bommarco 2006, s. 18). 

Bommarco anser att det ytterst handlar om en grundinställning till lärande och kunskap, det 

vill säga vilken kunskapssyn, människosyn och vilket förhållningssätt till undervisning som 

läraren vill att arbetet ska genomsyras av. 

Bommarco skriver att när hon började arbeta som svensklärare på grundskolans högstadium i 

slutet av 1960-talet var den dominerande tanken att eleverna skulle tränas i formella språkliga 

delfärdigheter. Hon anser att det var läromedlen som styrde undervisningen mer än vad den 

rådande kursplanen gjorde. Det här svenskämnet tycker hon har starka drag av Lars-Göran 

Malmgrens svenska som ett färdighetsämne. 

Hon fortsätter att beskriva svenskämnet vid mitten av 1970-talet och nämner att debattboken 

Svenskämnets kris från 1976 ”var ett kritiskt inlägg mot den tidens svenskundervisning och en 

uppgörelse med den formaliserade färdighetsträningen och ouppfyllda läroplansmål” 

(Bommarco 2006, s. 15). Vid mitten av 1980-talet började hon jobba med ett 

litteraturutvecklingsprojekt där hon försökte lösa det ständiga problemet med svenskämnets 

splittring. ”Genom att låta eleverna läsa, skriva och samtala i vad vi ansåg vara ett 

meningsfullt sammanhang tyckte vi oss ha funnit en väg bort från delarna och mot helheten” 

(s. 17). Decenniet 1990 inleddes med att Bommarco slutade att jobba som lärare på 
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grundskolan och istället började jobba som lärare på gymnasieskolan. Hon beskriver att bytet 

till en annan skolform på många sätt också blev mötet med en annan kultur. Hon tyckte att de 

institutionella ramarna, bildningsidealet och att de kronologiskt upplagda litteraturstudierna 

på treårslinjerna kändes styrande. Hon påstår att hon mötte ett svenskämne som hon vill 

definiera som Lars-Göran Malmgrens ”svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne”. 

Birgitta nämner även att friutrymmet fanns på de tvååriga yrkeslinjerna och där tycker hon att 

hon bättre kunde utnyttja sina erfarenheter från grundskolan. 

 

2.2.1 Ämneskonceptioner 

I Per Olov Svedners text Metamorfoser i modersmålsämnet – funderingar kring några 

förändringsprocesser får man följa författarens analys av några förändringar som skett inom 

svenskämnet under 1900-talet. Svedner pratar om ämneskonceptioner och det är enligt 

författaren lärarens ambitioner med ämnet plus vilka grundprinciper läraren vill att 

undervisningens organiserande ska följa. Svedner använder en egen beskrivningsmodell som 

går ut på att ”undervisning är det möte man som lärare organiserar mellan eleverna och ett 

visst innehåll i syfte att påverka dem på något sätt när det gäller kunskaper, attityder, 

beteenden och färdigheter” (Svedner 2000, s. 107f). Det här resonemanget applicerar 

författaren sedan på svenskämnets förändringar. Han kommer fram till att svenskämnet 

tidigare har setts som ett antal olika separerade element men har förändrats till att ses som en 

enhet. Författaren menar också att det finns en strävan efter att finna en ”formel för 

modersmålsämnets enhet” (Svedner 2000, s. 126) och han ser det både som en strävan efter 

legitimitet och en längtan efter att få struktur och ordning i den mångfald som ämnet faktiskt 

utgör. Författaren påpekar dock att lärarna skapar en egen mycket individuell och även 

legitim enhet när de väljer ämnets innehåll. Svedner förklarar sina ämneskonceptioner enligt 

följande: 

1. Utveckling av allmän språkförmåga och specifika språkfärdigheter 

(språkträningsambitionen) 

2. Utveckling av elevernas skapande språkliga förmåga i olika avseenden 

(kreativitetsambitionen) 

3. Förmedling av kunskaper om språk och litteratur (kunskapsambitionen) 

4. Utveckling av en positiv attityd till och intresse för svenskämnets innehåll, speciellt 

språk och litteratur (attitydambitionen) 

5. Utveckling av allmän ”livskunskap” och medvetenhet i synen på verkligheten 

(medvetenhetsambitionen) 

6. Förmedling av en kulturtradition, ansvar och försvar för estetiska och kulturella 

värden (kulturambitionen) 

7. Ideologisk påverkan och etisk fostran (ideologiambitionen) 

Stefan Lundström (2007) skriver i sin avhandling om att tidigare forskning visar att 

svenskämnet ser olika ut för olika lärare. Han påpekar att det även hos en och samma lärare 

existerar flera svenskämnen och han diskuterar vad det beror på och vad det innebär för de 

som på något sätt är verksamma inom svenskämnet. Lundström (2007) diskuterar under 



6 

rubriken lärares professionalitet frågor om hur man ska få en bild av den verksamhet som 

faktiskt äger rum i skolan. Det räcker inte med att endast studera läroplaner och övriga ramar 

som begränsar verksamheten. Han menar att lärarnas retorik och praktik måste ställas i 

relation till dessa för att se hur de används och på vilket sätt de styr och begränsar 

ämneskonstruktionen. Han menar också att läroplanens angivna kunskaper inte är det enda 

lärandet som sker i skolan. Lundström menar att undervisningsprocessen inte bara bestäms av 

formella ramar utan även av många externa faktorer inom den kulturella kontexten, ofta utan 

individernas medvetande (Lundström 2007, s. 147). Han säger att det är en rad faktorer som 

begränsar friheten att använda läroplanen som en ram (Lundström 2007, s. 147). De exempel 

som ges är ekonomiska och andra resurser, lärares kunskaper och handlingsmönster, andras 

handlingsmönster, organisationens uppbyggnad och systemets strukturella villkor, till 

exempel betygssättning. Dessa centrala förutsättningar skapar tillsammans med de 

uppfattningar om möjligheter och mål en praktisk teori som motiverar lärarnas handlingar 

(Lundström 2007). Det är tänkbart att ”lärares retorik kring sin ämneskonception skiljer sig 

från vad som sedan blir undervisningspraktiken” (Lundström 2007, s. 147). Han påstår att 

retoriken inte alltid motiverar lärares handlingar på ett påtagligt sätt. I sådana fall menar han 

att det existerar flera praktiska teorier vid sidan om varandra för varje enskild lärare. 

 

2.3 Svenskämnets tradition 

I introduktionen till Makt mening motstånd (2009) skriver Lotta Bergman om svenskämnets 

traditioner och värderingar. Med traditioner menar författarna till boken att ”de synsätt, 

värderingar och ideal som skapas och bevaras över tid i en ämneskultur” (s. 11). De påstår att 

lärare i större eller mindre grad blir bärare av dessa traditioner och även de värderingar som 

styr vilka kunskaper som anses viktiga. Alla skolämnen formas över tid av de människor, 

individer och grupper, som verkar i samhället, de är ”historiska och sociala konstruktioner” (s. 

13). Författarna säger att traditionerna både är bra och mindre bra. Traditionerna ”kan erbjuda 

viktiga förutsättningar för kunskapsbygget i ett samhälle” (s.13) men de kan också verka 

hämmande på så sätt att de styr och begränsar vårt handlande. Genom att studera ämnets 

arbetsformer och valet av innehåll blir ämnets traditioner och värderingar synliga och 

författarna anser att det är viktigt ”att se det innehåll som traditionen bär upp som perspektiv 

som kan granskas kritiskt och ifrågasättas, samtidigt som vi naturligtvis måste synliggöra och 

kritiskt granska de perspektiv som utmanar traditionen” (s. 13). Detta att kritiskt reflektera 

över vilka som formulerar vad som är viktigt i ämnet tycker författarna är en del av lärares 

och elevers arbete med ämnesinnehållet. Jag tolkar det som att det inte bara är viktigt för 

lärare och elever att välja ut vad som är viktiga ämneskunskaper utan att även reflektera över 

varför man väljer just det innehållet. 

Bergman (2007) påstår att orsaken till att svenskundervisningen ser ut som den gör också 

måste sökas utanför skolans värld, och då i det omgivande samhällets värderingar (s. 36). 

Beroende på de dominerande samhällsklassernas uppfattningar om vilken kultur som ska 

erkännas som värdefull så har svenskundervisningen varierat över tid. Ämnets omfattning och 

urvalet av innehåll ”har sett olika ut för olika lärare och olika elevgrupper, olika för flickor 

och pojkar, olika beroende på vilken samhällsklass ungdomarna kommit ifrån och olika 

beroende på vilken linje eller vilket program eleverna valt på gymnasiet” (Bergman 2009, s. 

12).  

Det är inte bara ämnesinnehållets kultur som författarna diskuterar utan även skolkulturen och 

lärarkulturen. Denna lärarkultur utvecklas av kollegor i ett arbetslag (eller i ett skolämne) och 
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blir som en slags kontext där lärare ska vara verksamma. Denna kontext med egna traditioner 

och värderingar förs enligt författarna vidare till nya oerfarna lärare. På grund av detta kan det 

vara svårt som ny lärare att ha andra åsikter, eller som de uttrycker det ”svårt att ha en 

avvikande uppfattning i en kultur som formats under lång tid och är kollektivt accepterad” 

(Bergman 2009, s. 13). 

I artikeln Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och motstånd (Malmgren 1991) 

gör Gun Malmgren en genomgång av kursplaner från 1960-talet och framåt och ger ett 

exempel på kursplanen i ämnet svenska från 1965, där det nämligen finns två stycken olika 

kursplaner. 

En för gymnasiets treåriga studiegång och en för fackskolans tvååriga. Där tycker hon sig se 

tydliga skillnader på hur man betraktar de olika elevgrupperna och vad man förväntar sig av 

dem (Malmgren 1991, s. 108). Vidare pratar Malmgren om att det på sextiotalet fanns två 

olika svenskämnen. Hon nämner ett ”lägre” svenskämne för de praktiskt inriktade 

gymnasieutbildningarna som var elevcentrerat, motivationsinriktat och hade ett tydligt fokus 

på färdighetsträning. Det fanns också ett ”högre” svenskämne för de studieinriktade 

utbildningarna som var mer ämnescentrerat. Kronologisk litteraturhistoria, epokstudier och 

språkstudier som var inriktade mot att eleverna skulle lära sig det offentliga språket 

(Malmgren 1991, s. 112). Den här beskrivningen av svenskämnet som ett ”högre” och ”lägre” 

tycker Bergman (2009) sig se även efter 1980-talets reformer, som hade ambitionen att en och 

samma kursplan skulle gälla för samtliga elever i gymnasieskolan. I och med införandet av 

Lpf 94 blev kursplaner, betygskriterier och antalet timmar för ämnet svenska samma för alla 

elever, men författaren menar att svenskämnet fortfarande utformas olika för olika 

elevgrupper (Bergman 2009, s. 14). Bergman (2007) tar upp att ett skolämne kan se olika ut 

på olika skolor, till exempel beroende på vilka gymnasieprogram som skolan erbjuder och 

därmed vilka elever skolan riktar sig till. ”Svenskämnet i gymnasieskolan bär t.ex. på 

traditionen att utforma ämnet olika beroende på om inriktningen är yrkesförberedande eller 

studieförberedande” (s. 36). 

Gunilla Molloy påstår att ett ämne såväl på universitetsnivå som i skolan alltid är en 

konstruktion. Vad ämnet ”blir” eller vad det ”innehåller” varierar i hög grad från tid till tid. 

Ämnet kan också variera mellan olika universitet och mellan olika klassrum i samma skola. 

Skolämnet svenska har i ett historiskt perspektiv sett mycket olikt ut (Molloy 2007, s. 39) 
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3. Metod 

För att undersöka hur svenskundervisningen ser ut på teoretiskt respektive praktiskt program 

har jag valt att ställa mina frågor till lärare i ämnet svenska som är eller har varit verksamma 

på både teoretiska och praktiska program. Jag ansåg att de lärarna bäst skulle kunna besvara 

mina frågor på ett sådant sätt som var relevant för mitt syfte. Genom min valda metod och val 

av lärare skulle jag få en djupare inblick i verksamheten. 

 

3.1 Kvalitativ undersökning 

Med mitt syfte och mina frågeställningar i åtanke var det enligt mig lämpligast att genomföra 

en kvalitativ undersökning, där jag ville försöka skapa en djupare förståelse för fenomenet. 

Om man vill försöka förstå hur människor resonerar eller reagerar, eller om man vill försöka 

särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster så är en kvalitativ studie en lämplig metod 

(Trost 2005). 

Birgitta Davidsson (Davidsson 2007) beskriver hur texter kan användas för att undersöka ett 

fenomen: ”En sådan undersökning går till så att olika personer blir ombedda att skriva en 

berättelse, en uppsats eller rita en bild, där företeelsen eller fenomenet man är intresserad av 

är i fokus” (s. 70). Det beskrivs vidare att metoden att be någon att skriva en text, vilken sedan 

analyseras, används inom olika forskningsansatser. Dessa skrivna texter kallas för self reports. 

Jag bestämde mig för att använda mig av self report som metod för att få pedagoger att 

beskriva deras eget sätt att undervisa och varför. Jag tror att self report är en bra alternativ 

metod i jämförelse med intervjuer. Detta eftersom jag tror att min valda metod ger lärarna mer 

tid till att tänka över sina svar jämfört med en intervjusituation. Det kan också av 

informanterna betraktas som en fördel att själv få bestämma när de har tid och möjlighet att 

besvara frågorna. 

En nackdel med self report är att man inte har möjlighet att ställa direkta följdfrågor till 

informanterna varför man måste vara mycket noga med hur man formulerar frågeställningarna 

som ligger till grund för lärarnas text. Enligt Birgitta Davidsson (Davidsson 2007) bör frågan 

formuleras ”så att det är personens erfarenheter, uppfattningar eller upplevelser av ett 

fenomen som fokuseras i texten.” (s. 71). Informanten bör uppmanas att så noggrant som 

möjligt beskriva sina erfarenheter av fenomenet i fråga. Det är även viktigt att påpeka att det 

kan handla om både positiva och negativa erfarenheter eller upplevelser. Något man också bör 

tänka på är vilka som ska skriva denna self report. Syftet med frågorna är att de ska ge en 

omfattande text med, som Davidsson (2007) skriver, personernas upplevelser av fenomenet. 

De som svarar på frågorna bör således ha motivation och vana att skriva. 

 

3.2 Urval 

Min grundtanke var att jag skulle skicka ut mina frågor till gymnasielärare i ämnet svenska 

som hade undervisat på både teoretiskt och praktiskt program. Det hela började med ett så 

kallat bekvämlighetsurval, då tre av svensklärarna var verksamma vid samma skola som jag 

gjort min verksamhetsförlagda utbildning. Därmed var det lätt för mig att komma i kontakt 

med dessa tre personer. Resterande fyra lärare valdes utifrån de svar jag fick utifrån de 
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förfrågningar jag skickat ut till svensklärare vid först och främst den skola jag gjort min 

verksamhetsförlagda utbildning och även en annan gymnasieskola i Norrbottens län. 

Det visade sig snart att de lärare som ville ställa upp i min undersökning alla hade olika lång 

erfarenhet från att arbeta som svensklärare på de olika programmen. Eftersom det endast var 

sju informanter som deltog i undersökningen spelar enligt mig bakgrunden hos de olika 

lärarna större roll, för att förhoppningsvis ge undersökningen en större grund. Trost (2005) 

säger att ”[i] de flesta fall vill man vid kvalitativa studier få en så stor variation som möjligt 

och inte ett antal likartade” (Trost 2005, s. 117). 

 

3.3 Genomförande 

Jag började med att skicka ut e-mail till svensklärare på två olika gymnasieskolor i 

Norrbottens län. Jag berättade vem jag var och anledningen till varför jag kontaktade just 

dem. Av de e-mail jag skickade ut fick jag sju stycken svar. Sedan fortsatte jag med att 

formulera ett antal frågor som förhoppningsvis skulle ge mig de svar jag behövde för att 

sedermera kunna besvara mina frågeställningar. Nu var jag redo att skicka ut mina frågor till 

mina informanter, och detta gjorde jag via e-mail. 

Patel & Davidson (1994) beskriver arbetet med intervjumaterial och att ”[m]ålsättningen med 

arbetet är att hitta mönster, teman och kategorier i materialet. Dessa mönster, teman och 

kategorier ligger sedan till grund för den skriftliga rapport, i vilken vi redovisar arbetet.” (s. 

101). 

Birgitta Davidsson (Davidsson 2007) ger exempel på hur tidigare studenter analyserat self 

reports. Där presenteras de fem första stegen i Georgis analysmodell.
1
 

1. Att fånga textens helhetsbetydelse. 

Analysen inleds med att forskaren läser igenom texten i sin helhet i syfte att fånga 

helhetsbetydelsen i texten och hos varje individ. 

2. Att avgränsa betydelseenheter. 

Som steg två avgränsas texten genom att den delas in i betydelseenheter, bestående av 

enstaka fraser och enstaka meningar som förefaller viktiga/kritiska. Dessa enheter 

utgör meningsbärare, det vill säga är viktiga inslag i texten. 

3. Att avgränsa det centrala temat. 

Man bör i denna fas eliminera överflödiga utsagor eller upprepningar i den text man 

ska använda sig av. 

4. Att analysera centrala teman. 

                                                           
1
 Georgis analysmodell finns enligt Dimenäs (2007) beskriven i Den fenomenologiska forskningsmetodiken i 

psykologi – En praktisk handledning av Bachelor & Joshi, 1993. I min undersökning kommer jag att referera till 

Dimenäs (2007) där Birgitta Davidsson på s. 74ff beskriver analysmodellen. 
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Forskaren reflekterar över de centrala teman (meningsbärare) som identifieras i steg 3 

och skriver om dem till vetenskapliga begrepp, i enlighet med det valda teoretiska 

perspektivet. Syftet är att finna kärnan i de olika texterna. 

5. Att definiera fenomenets grundläggande struktur. 

Forskaren skriver om och sammanställer resultatet genom att formulera utsagorna så 

att de ger en bild av fenomenets väsentliga struktur. Detta görs i två steg. I steg ett som 

fenomenets relativa struktur, i steg två som fenomenets generella struktur. Det som är 

intressant utifrån en fenomenologisk metod är fenomenets essens, det vill säga 

likheterna eller det gemensamma i texterna. 

Den relativa strukturen beskrivs som den fas där forskaren strukturerar upp resultaten först i 

form av en berättelse av varje individs upplevelser och tankar. Den generella strukturen är då 

forskaren visar på gemensamma drag/teman i de olika texterna. I min undersökning kommer 

jag inte att presentera den relativa strukturen genomgående för alla informanters texter, utan 

jag kommer att fokusera på det som är viktigt utifrån mina frågeställningar och jag kommer 

därför att presentera de generella strukturerna, alltså de gemensamma drag som analysen visar 

på. Jag väljer också att visa på de skillnader som infunnit sig. Utifrån varje valt tema för jag 

också en diskussion i relation till litteraturen. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Svenning (2003) påstår att det finns åtskilliga faktorer som kan äventyra en 

samhällsvetenskaplig undersökning. I och med detta pratar han bland annat om 

undersökningens validitet, alltså ”dess förmåga att mäta det vi avser att mäta” (s. 64). Han 

nämner olika sorters validitet, och den enklaste formen kallar han för omedelbart upplevd 

validitet, ibland också kallad ytvaliditet. Här sträcker sig validitetsbedömningen till en 

personlig bedömning från forskaren och hans kollegers sida att det verkar finnas en 

överensstämmelse mellan teori och empiri. Svenning påstår att det här är det absolut mest 

dominerande sättet att bedöma validitet på. Med innehållsvaliditet påstår Svenning att man 

brukar mena den konkreta frågan om alla aspekter av frågeställningen täcks in. Den yttre 

validiteten handlar om projektet som en helhet, om möjligheterna till en generalisering utifrån 

en specifik studie. Svenning säger att en grundläggande förutsättning för att en kvalitativ 

studie ska kunna användas för generaliseringar är att den empiriska grunden är riktig. Han har 

även konstaterat att det är lättare att uppnå validitet i en kvalitativ studie jämfört med en 

kvantitativ studie. Detta gäller då främst den inre validiteten, alltså den direkta kopplingen 

mellan teori och empiri. 

Med mina frågeställningar som utgångspunkt formulerade jag frågorna som jag ställde till 

mina informanter för att på så sätt vara säker på att jag undersökte det jag verkligen hade för 

avsikt att undersöka. Den empiriska grunden, intervjuunderlaget, i denna undersökning är 

riktigt och enligt Svenning ger det då undersökningen hög inre validitet. 

Svenning (2003) påstår att med reliabilitet menar man att resultaten ska vara tillförlitliga. 

”Om ingenting förändras i en population skall två undersökningar med samma syfte och med 

samma metoder ge samma resultat!” (s. 67). Det finns som sagt olika sätt att se på 

validitetsbegreppet och detsamma gäller reliabilitetsbegreppet. Svenning förklarar att vissa 

författare menar att ett och samma mätinstrument ska gå att applicera flera gånger och ge 

samma resultat, medan andra menar att samma begrepp och frågeställningar ska ge samma 
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resultat. Svenning påstår att man kan invända att en undersöknings tillförlitlighet inte är 

mycket värd när den inte överensstämmer med andra undersökningar i samma ärende. Han 

frågar sig då vad det är som gör att reliabiliteten kan bli låg. För det första påpekar han att 

resonemangen om tillförlitlighet inte alls i samma utsträckning gäller för kvalitativa 

undersökningar som kvantitativa. En kvalitativ undersökning är mer exemplifierande än 

generaliserande. Svenning anser att de fel som kan uppstå som kan äventyra reliabiliteten är 

felaktiga stickprov, intervjuareffekter, standardiseringsproblem i intervjusituationen, 

tolkningsproblem och så vidare. För att höja en undersöknings reliabilitet måste man enligt 

Svenning använda klara definitioner på de begrepp man använder vid intervjuundersökningar 

av olika slag. Han säger också att det är viktigt att använda ”flera indikatorer för att mäta 

kontroversiella fenomen. Genom att ringa in känsliga frågor från flera olika håll, med hjälp av 

flera olika indikatorer, kan vi med större säkerhet säga att våra data är tillförlitliga.” (s. 69). 

Vad gäller mina intervjufrågor till mina informanter har jag försökt nyansera frågorna så att 

det för informanterna ska kännas möjligt att utveckla sina svar. Öppna frågor är ju sådana till 

karaktären att de lämnar utrymme för ett längre svar, och genom att ställa flera öppna frågor, 

alltså som Svenning säger ”ringa in känsliga frågor från flera olika håll”, gör förhoppningsvis 

att man kan få ett uttömmande svar på frågorna och därmed öka reliabiliteten på 

undersökningen. 

Något att tänka på och ta hänsyn till vad gäller denna undersökning är det Stefan Lundström 

(2007) skriver om att svenskämnet ser olika ut för olika lärare. Han menar att det även hos en 

och samma lärare existerar flera svenskämnen och han diskuterar vad det beror på och vad det 

innebär för de som på något sätt är verksamma inom svenskämnet. Han skriver att lärarnas 

retorik och praktik måste ställas i relation till läroplaner och övriga ramar som begränsar 

verksamheten. Detta för att se hur de används och på vilket sätt de styr och begränsar 

ämneskonstruktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

4. Resultat 

I resultatdelen nedan har jag valt att presentera min analys av de self reports jag fått av mina 

informanter. Jag har valt redovisa detta tematiskt. Det vill säga att jag tar upp några 

gemensamma åsikter ur lärarnas self reports och sammanställer det under lämpliga rubriker. 

Till att börja med fokuserar jag på lärarnas syn på svenskämnet. Detta för att ge ett mer 

nyanserat resultat. Jag fortsätter sedan med att redovisa hur svenskämnet ser ut på praktiskt 

respektive teoretiskt program. Därefter går jag in på de tre utmärkande områden som jag 

kunnat utläsa ur lärarnas texter. Jag avslutar med att ta upp lärares retorik och praktik, i syftet 

att förklara att även det måste ställas i relation till styrdokument och övriga ramar i skolan för 

att visa på att det också styr och begränsar ämneskonstruktionen. 

Först och främst börjar jag med en kort presentation av mina informanter, lärarna. Alla lärare 

har arbetat på både praktiskt och teoretiskt program på gymnasiet. 

 

4.1 Presentation av lärarna 

Lärare A – Arbetat som lärare en termin. Undervisar i ämnena svenska och historia. 

Lärare B – Arbetat som lärare i 7 år. Undervisar i ämnena svenska och historia. 

Lärare C – Arbetat som lärare i över 10 år. Undervisar i ämnena svenska, engelska och 

historia. 

Lärare D – Arbetat som lärare i 7 år. Undervisar i ämnena svenska och historia. 

Lärare E – Arbetat som lärare i 7 år. Undervisar i ämnena svenska och engelska. 

Lärare F – Arbetat som lärare i 5 år. Undervisar i ämnena svenska och historia. 

Lärare G – Arbetat som lärare i 18 år. Undervisar i ämnena svenska och engelska. 

 

4.2 Lärarnas syn på svenskämnet 

Utifrån de svar jag har fått från mina informanter uttrycker majoriteten liknande åsikter 

beträffade deras syn på svenskämnet och vad som är viktigt att ta upp i svenskundervisningen. 

De nämner styrdokument såsom läroplaner och kursplaner som källor till svenskämnets 

innehåll.  

Lundström (2007) påstår att faktorer som påverkar oss som människor och därmed också som 

lärare är bland annat erfarenhet och social bakgrund. 

Detta medför att till exempel olika generationer av lärare kan förväntas ha olika 

uppfattningar om undervisning, samtidigt som liknande livsupplevelser inom en generation 

skapar likheter och därmed förutsägbara mönster. Även inom grupper kan lärare förväntas 

ha individuella mål och syften med sin undervisning, till exempel beroende på olika 

ämnesuppfattning. (Lundström 2007, s. 155).  
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Lärare A uttrycker sig så här: ”Det är lätt att titta på kursplanen och dra slutsatser utifrån den 

vad som ”behöver” tas upp i svenskundervisningen. Det är mycket svårare att göra ett urval. 

Ytterst skulle jag nog säga att det inte finns någonting som är viktigare att ta upp än något 

annat.” Sedan ger han ett citat från sitt examensarbete som lyder: ”Svensklärare har alla 

möjligheter att beröra etiska och moraliska dilemman och möta dem i diskussion med (…) 

ungdomar, som inte backar för att komma med åsikter. Det skapar ett rum för personlig 

utveckling som är minst lika viktigt som att känna till vad ett pluskvamperfekt är för 

någonting.” Han ger också exempel på existentiella diskussioner som han påstår att han alltid 

tar upp i sin undervisning, ”med varje klass, ja snart sagt varje människa jag möter.” 

På frågan om hur läraren resonerar när han väljer ut innehåll till undervisningen svarar han att 

han utgår från det som står i kursplanerna och försöker sedan sätta sin ”personliga snurr på 

det.” Han påstår att det är ”jätteviktigt” att utgå ifrån kursplanerna i allt man gör, i syftet att ha 

belägg för det man gör ”om det skulle bli något byråkratiskt tjafs, vilket det alltid blir.” Han 

fortsätter: ”Jag är övertygad om att de centralt konstruerade styrdokumenten (och de lokalt 

konstruerade också, för den delen) bidrar i storleksordningen 10-20 % till en bra 

undervisning. Minst 80 % hänger således på den individuelle läraren, dennes förmåga, 

kunnighet och person – detta gäller för bra undervisning, alltså.” Han säger att han baserar 

innehållet på det som han själv är intresserad av för tillfället och att arbetssättet är det som är 

”lättast att variera utifrån de krav som kursplaner och kunskapsmål ställer” och därmed påstår 

han att han tittar närmare på styrdokument när han bestämmer arbetsmetoder. 

Det finns några intressanta detaljer i Lärare As resonemang. Han anser att det ytterst inte finns 

någonting som är viktigare att ta upp än något annat. Han refererar till sitt eget examensarbete 

där han säger att svenskämnet kan skapa rum för personlig utveckling, vilket skulle vara minst 

lika viktigt som grammatiska färdigheter. Kopplat till Svedner (2000) och de 

ämneskonceptioner han nämner skulle då detta kunna tänkas falla in under 

medvetenhetsambitionen med svenskämnet, alltså att läraren fokuserar på utvecklingen av 

allmän ”livskunskap” och medvetenhet i synen på verkligheten. 

Molloy (2007) skriver om motsättningen mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. 

Dessa två uppdrag brukar nämnas som det dubbla uppdraget. Molloy (2007) menar att 

relationen mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget bör diskuteras ur ett 

helhetsperspektiv och att ”demokrati främst handlar om ett förhållningssätt som skall 

genomsyra all undervisning”. Vidare påstår hon att ”risken med ett ”demokratiämne”, eller 

”livskunskapsämne”, som finns på en del skolor också är att ”ämnet” blir en angelägenhet för 

några få lärare, medan andra kan ställa sig utanför” (s. 30). Hon säger att det finns möjligheter 

för alla lärare att ta upp demokratifrågor eftersom de finns i alla ämnen och alla 

undervisningsformer. Av mina sju informanter är det endast Lärare A som tar upp denna 

medvetenhetsambition med svenskämnet och som därmed har berört det dubbla uppdraget 

som Molloy (2007) pratar om. 

Med sina procentsatser visar Lärare A på i vilken utsträckning styrdokument i förhållande till 

lärarens förmåga, kunnighet och person har för betydelsen av en bra undervisning. Här är det 

ju väldigt svårt att definiera vad han menar med uttrycket ”bra undervisning”, men det 

intressanta är ju hans syn på betydelsen av styrdokument i relation till lärarens förmåga, 

kunnighet och person. Att han samtidigt påstår att han baserar innehållet i undervisningen på 

det han själv är intresserad av för tillfället gör ju att styrdokumentens innehåll inte får särskilt 

hög prioritet, annat än för att ha belägg för det läraren gör. 
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Lärare D anser att det är kursplanerna som styr vad hon som lärare ska behandla i sin 

svenskundervisning oavsett vad hon själv tycker är viktigt. Hon påstår även att hon försöker ta 

upp det som är viktigt för just den grupp elever hon för tillfället har framför sig. Hon pratar 

om en ”generell viktighet” och med det anser hon att lärare i svenskämnet ska ”lyfta eleven” 

utifrån elevens egen kunskapsnivå. Hon säger att hon försöker visa eleverna att svenskämnet 

är ”väldigt stort och brett, inte bara grammatik och regler”. Hon anser att svenskämnet är ett 

sådant ämne som är lätt att integrera med andra ämnen. Hon påpekar att kursmål och 

betygskriterier är ”stora” och lämnar öppet för variationer i tolkning. Det anser hon är både 

bra och dåligt. Hon nämner att det är ett måste att svensklärare samverkar av den anledningen 

att säkerställa att kraven för att uppnå ett visst betyg är lika. Molloy (2007) anser att lärare 

kan behöva samtala om de egna undervisningsprocesserna och om elevers lärande, vilket hon 

menar inte behöver vara samma sak. 

Vi lär oss genom vår insocialisering i yrket hur vi ska förhålla oss till äldre kollegor, till 

kursplaner och till elever. Vad vi kanske inte lär oss är det kritiska perspektiv som kan vara 

utgångspunkten för ett annorlunda tänkande kring undervisning och lärande och med vars 

hjälp vi kan ifrågasätta de egna praxisteorierna (Molloy 2007, s. 179).  

Fem stycken lärare har uttryckt sig väldigt specifikt om vad som är viktigt att ta upp i 

svenskämnet. De nämner saker som att elever ska kunna uttrycka sig i skrift, kunna uttrycka 

sig muntligt, lära sig god studieteknik och erhålla litteraturkunskaper. 

För att igen koppla till Svedner (2000) och de ämneskonceptioner Svedner tar upp visar det 

sig tydligt att den så kallade språkträningsambitionen finns hos majoriteten av de lärare som 

ingår i min undersökning. Det är endast Lärare D som tar upp att hon tycker det är viktigt att 

alla elever, oavsett om de planerar att studera vidare eller ej, förstår att kunskaper i 

svenskämnet är viktiga. Enligt Svedners ämneskonceptioner kan man då säga att den läraren 

även har tänkt kring attitydambitionen i svenskämnet, alltså att ett mål med 

svenskundervisningen är utvecklingen av en positiv attityd till och intresse för svenskämnets 

innehåll. 

 

4.3 Svenskämnet på praktiskt respektive teoretiskt program 

En av mina frågor som låg till grund för de self reports som lärarna skulle skriva handlade om 

huruvida de tycker att det finns skillnader i undervisningen mellan praktiska program och 

teoretiska program. Det har visat sig att lärarna har vissa gemensamma åsikter men det finns 

även skillnader i deras svar. 

Lärare A säger så här 

Ja, inte minst på grund av elevernas egna förutfattade meningar om hur pass ”intelligenta” 

(eller inte) de själva är. Dessutom kommer det ju vara lagstadgat att undervisningen skall se 

olika ut i GY11 (examensmålen styr), så det är ju ingenting som egentligen är ett problem i 

längden. Ingenting som är värt att bekymra sig över, i alla fall. 

Ordvalet ”inte minst” visar ju på att läraren anser att det finns skillnader oavsett elevernas 

påstådda förutfattade meningar om sig själva. Vad som ytterligare då gör dessa hävdade 

skillnader tydliga är svårt att förklara med detta svar. Det man kan tolka genom detta 

uttalande är att han förmodligen tycker att skillnaderna i undervisningen i dag är ett problem, 

och att när det blir lagstadgat i och med GY11 så kommer det inte längre att vara ett problem. 

Eftersom det då, enligt ovanstående uttalande, skulle vara legitimt att som lärare göra skillnad 
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beroende på vad för elevgrupp man undervisar. Det finns i dag programmål som på 

exempelvis Byggprogrammet visar på en samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen 

med syftet att det ska bilda en helhet i utbildningen och utveckla den kompetens som krävs i 

kommande arbetsliv. Det är alltså lagstadgat hur undervisningen är tänkt att se ut på 

respektive program, vilket Lärare A inte har tagit notis om, när det gäller detta uttalande. 

Lärare B resonerar om hur han går tillväga när han väljer ut material till sin undervisning och 

konstaterar att han ”väljer det material och innehåll som jag tror kommer att passa aktuell 

kursgrupp, och därmed få de allra flesta att nå kursmålen.” På frågan om det finns skillnader i 

hur undervisningen ser ut mellan praktiska och teoretiska program svarar han: ”Nej, inte 

specifikt. Helt ointressant vilket program. Gymnasieelever är gymnasieelever.” För att återgå 

till programmålen, så verkar ju de inte ha särskilt stor betydelse eftersom läraren nämner att 

syftet med undervisningen är att eleverna ska nå kursmålen. Han nämner även att 

gymnasieelever är gymnasieelever oavsett program. Detta ger indikationer på att det är 

kursmålen som styr hur undervisningen ser ut. Lärare B säger också att han anpassar sin 

undervisning till aktuell kursgrupp. Det är svårt att definiera exakt vad han menar med ordet 

kursgrupp, men utgångspunkten är att läraren undervisar på både teoretiska och praktiska 

program och det gör att ordet kursgrupp kan innebära elevgrupper på olika program. I nästa 

mening säger läraren att det är helt ointressant vilket program eleverna studerar vid och 

”gymnasieelever är gymnasieelever”. Slutsatsen av Lärare Bs försök att i teorin ge alla elever 

oavsett program likadan svenskundervisning håller inte i och med hans anpassande av 

undervisningen beroende på kursgrupp. 

Övriga lärare har gemensamma åsikter i frågan och sammanfattningsvis pratar lärarna om att i 

svenskundervisningen utgå ifrån gruppen och dess behov. De nämner att elever på praktiska 

program (eller yrkesförberedande program) oftare nöjer sig med G i betyg jämfört med elever 

på teoretiska program (eller studieförberedande program) som siktar mot högre betyg. Elever 

på praktiska program sägs vara studietrötta och det som också är framträdande är att lärarna 

anser att de behöver motivera elever på praktiska program att ta sig an en teoretisk kurs i 

större utsträckning än vad de behöver motivera elever på teoretiska program. 

 

4.3.1 Att motivera eleverna 

Bergman (2007) tar upp skolverkets utvärdering av den nya gymnasieskolan Den nya 

gymnasieskolan – Hur går det? (SOU 1996:1) och där får man veta att samverkan mellan 

olika lärarkategorier inte varit tillräckligt omfattande.  

Bristande samverkan gäller främst mellan lärare som representerar en akademisk kultur och 

lärare som representerar en yrkeskultur. Vikten av att se utbildningen i ett 

gymnasieprogram som en helhet betonas. Läroplanen och programmålen ska styra arbetet i 

samtliga ämnen, vilket förutsätter att lärare i karaktärsämnen och kärnämnen samverkar på 

ett sådant sätt att de olika ämnena ”tar intryck (färg) av varandra och stödjer varandra”, s.k. 

infärgning. Eleverna upplever genom infärgningen klarare sammanhang i sina studier, får 

vidgade perspektiv och ett ökat intresse för utbildningen som helhet, vilket leder till att 

eleverna, främst på yrkesförberedande program, lättare klarar av sina studier i kärnämnena 

(Bergman 2007, s. 282). 

Bergman (2007) skriver att det i kursplanearbetet inför de då planerade förändringarna av 

gymnasieskolan 2007 fortfarande var aktuellt att få till samverkan och infärgning, vilket 

Bergman anser indikerar att bristen på samarbete fortfarande upplevdes som ett ”allmänt 

förekommande problem på landets gymnasieskolor” (s. 282). I den dåvarande regeringens 
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proposition Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan (Prop. 

2003:04:140) lyftes det fram att kärnämnena ska präglas av det program eleverna går. 

Infärgning och samverkan sågs som verktyg för att hjälpa eleverna att nå målen i kärnämnena.  

Idealet med dessa dokument var att samverkan skulle leda till att eleverna upplevde helhet 

och sammanhang i sin utbildning. Det skulle också bidra till att eleverna blev bättre 

förberedda för ett framtida arbetsliv. Intressant är också att samverkan även framställdes som 

lösningen på problem som har att göra med bristande motivation hos eleverna, framför allt för 

kärnämnen på de praktiska programmen. Lärare D säger att det som svensklärare är ”lätt” att 

samverka med andra ämnen. Hon påstår också att det är ”förhållandevis enkelt att hitta 

material/ämnen/frågeställningar som eleverna kan relatera till och på så sätt få undervisningen 

intressant och relevant”. Vidare säger hon att det ”nästan är ett måste att lärarna i 

svenskämnet samverkar – inte i syfte att de ska göra exakt lika hela tiden, men för att 

säkerställa att kraven för att uppnå ett visst betyg är lika”. Lärare F nämner också det viktiga i 

att samverka med syftet att det ska finnas en likvärdighet i bedömningen över programmen. 

Enligt Skolverkets utvärderingar skulle ju samverkan fungera som ett verktyg för att bland 

annat hjälpa eleverna att nå målen, och det är ju Lärare D inne på när hon säger att det gör att 

undervisningen kan bli intressant och relevant.  

Gun Malmgren (Malmgren 1991) berättar om svenskundervisning där elever på de praktiska 

utbildningarna själv valde vad de ville läsa. Kopplat till Lärare G och hennes erfarenheter av 

litteraturläsningen på de praktiska programmen säger hon att det är ”viktigt att kunna inspirera 

speciellt de yrkesförberedande eleverna att hitta böcker som de tycker är läsvärda”. Hon 

fortsätter att berätta om litteraturhistoria och säger att hon nogsamt valt ut det som hon tycker 

är ett minimum och ett måste när det gäller ren allmänbildning. Detta stämmer överens med 

Malmgrens beskrivning. Dessutom så är det tydligt att svenskundervisningen fortfarande är 

mer elevcentrerad på de praktiska programmen och mer ämnescentrerad på de teoretiska 

programmen. Den faktor som tycks ha störst betydelse för vilken svenskundervisning 

eleverna får är programtillhörigheten (Bergman (2007). Eller som Lärare C uttrycker sig: 

”När jag väljer ut material och innehåll, utgår jag från gruppen. Jag har ändå så pass mycket 

erfarenhet att jag vet vad som passar och vad som inte är så lyckat.” Som jag tidigare visat 

beskriver Lars Göran Malmgren (1996) olika svenskämnen med utgångspunkt i de tre 

svenskämneskonstruktionerna svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. När det gäller undervisningen 

på de praktiska programmen strävar både lärare G och C mot svenskämneskonstruktionen 

svenska som färdighetsämne. För att de ska nå målen med deras undervisning försöker de 

motivera eleverna genom att exempelvis ge eleverna litteratur som de är intresserade av. 

Konceptionerna är teoretiska konstruktioner och kan därför vara svåra att finna i praktiken i 

sin renodlade form. Men lärares uppfattningar om ämnets innehåll och syfte gör att de ofta 

strävar åt någon av konceptionerna (Bergman 2009, s. 15).  

Bergman (2009) förklarar att man kan tala om olika gestaltningar eller konstruktioner av 

svenskämnet när man vill beskriva de mer dynamiska svenskämnen som man hittar i den 

faktiska undervisningen. Där menar hon att ämneskonceptionerna kan vara mer eller mindre 

framträdande. 
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4.3.2 Ämneslärare och programlärare 

Lärare F nämner även en intressant tanke om ämneslärare och programlärare. Han säger att 

han själv är svensklärare på många olika program och vet att de elever han tar emot ligger på 

olika kunskaps- och engagemangsnivå. Alla dessa elever ska dessutom läsa en kurs som 

avgränsas av exakt samma kriterier. Han tror att om en svensklärare skulle vara specifikt 

knuten till ett program så skulle det ha inverkan på upplägget i undervisningen.  

Malmgren (Malmgren 1991) beskriver ett ”lägre” svenskämne för de praktiskt inriktade 

gymnasieutbildningarna som var elevcentrerat och motivationsinriktat och som hade ett 

tydligt fokus på färdighetsträning. Det fanns också ett ”högre” svenskämne för de 

studieinriktade utbildningarna som var mer ämnescentrerat. Eftersom ingen av lärarna i den 

här undersökningen har nämnt något om de programmål som finns så blir det väldigt tydligt 

att lärarna utgår ifrån kursplanen för aktuell kurs och elevgruppen de för tillfället har framför 

sig. Lärarna påpekar att de försöker förbereda elever på teoretiska program för högre studier, 

och även förbereda elever på praktiska program för framtida yrke. 

För att återgå till Bergman (2007) som refererar till skolverkets utredning, så säger den att 

”[b]ristande samverkan gäller främst mellan lärare som representerar en akademisk kultur och 

lärare som representerar en yrkeskultur” (Bergman, 2007 s. 282). Vidare skriver hon om 

praktiska programs dubbla intressen. Alltså att vara både allmänt studieförberedande och 

yrkesorienterande och menar att det kan vara svårt att upprätthålla, och att det lätt uppstår 

konkurrens mellan de två. Andra faktorer som Bergman (2007) utläser ur skolverkets 

utredning är det faktum att lärare i karaktärsämnen ofta inte har heltidsanställning och därmed 

inte deltar i samma utsträckning som kärnämneslärare i skolans inre arbete. Även att olika 

lärarkategorier dessutom ofta befinner sig långt ifrån varandra i vardagen. Exempelvis i olika 

byggnader, vilket enligt Bergman (2007) försvårar informella kontakter. Lärare F påstår att 

om svensklärare skulle vara specifikt knutna till ett program så skulle det ha inverkan på 

upplägget i undervisningen. Om det är på grund av Bergmans påstådda konkurrens mellan 

programmets studieförberedande och yrkesorienterande syften, eller olika lärarkategoriers 

anställningar, eller vardagliga saker som att olika lärarkategorier kan befinna sig i olika 

byggnader, är osagt. 

 

4.3.3 Att nöja sig med G 

Lärare C skriver att studieinriktade program är mer intresserade av höga betyg och de nöjer 

sig mindre ofta med G, till skillnad från de yrkesinriktade programmen. Lärare D säger att hon 

på praktiska program ”oftare arbetar i kortare moment av den enkla anledningen att många på 

yrkesprogrammen är studietrötta och därför inte riktigt alltid har förmågan att hålla ihop ett 

arbete under en längre tid.” Hon säger också att det på de yrkesinriktade programmen blir mer 

av att ”stämpla in och stämpla ut”. Alltså att eleverna arbetar med ett beting som därefter 

checkas av. Lärare D påpekar också att hon ”brukar köra en form av grundkurs – för alla 

elever – och därefter göra fördjupningsuppgifter till de som strävar mot högre betyg än 

Godkänd.” Detta gör hon för att ändå kunna tillgodose de ambitiösare elevernas behov på de 

yrkesinriktade programmen. Här blir det tydligt att det finns ett så kallat ”lägre” svenskämne 

och ett ”högre” svenskämne (Malmgren 1991). 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta och diskutera mina resultat utifrån ett vidare 

perspektiv. 

 

5.1 Metodkritik 

Jag bestämde mig för att använda mig av self report som metod för att få pedagoger att 

beskriva deras eget sätt att undervisa och varför. Self report är en bra alternativ metod i 

jämförelse med intervjuer. Detta eftersom min valda metod ger lärarna mer tid till att tänka 

över sina svar jämfört med en intervjusituation. Det kan också av informanterna betraktas som 

en fördel att själv få bestämma när de har tid och möjlighet att besvara frågorna. 

Något man bör tänka på är vilka som ska skriva denna self report. Syftet med frågorna är att 

de ska ge en omfattande text med, som Davidsson (2007) skriver, personernas upplevelser av 

fenomenet. De som svarar på frågorna bör således ha motivation och vana att skriva. 

Det som kan vara en nackdel med metoden self report är att man inte har möjlighet att ställa 

direkta följdfrågor till informanterna varför man måste vara mycket noga med hur man 

formulerar frågeställningarna som ligger till grund för informanternas text. Jag har märkt av 

denna nackdel i min gjorda undersökning. När jag började studera lärarnas self reports 

närmare märkte jag att jag gärna hade ställt några följdfrågor för att få ytterligare klarhet. Ett 

bra exempel på detta är från Lärare Bs svar på mina frågor om hur han väljer ut material till 

sin undervisning och om det finns skillnader i undervisningen mellan yrkesinriktade program 

och studieförberedande program. Enligt mig finns det en motsägelse i hans svar, men jag 

kunde inte riktigt fastslå denna motsägelse eftersom jag inte exakt vet vad han menar med 

ordet kursgrupp, som han använder sig av (se s. 15). Om jag hade kunnat fastslå denna 

motsägelse, som jag anser finns, hade jag förmodligen även kunnat använda detta som ett 

exempel på att det är skillnad mellan lärares retorik och praktik. Lundström (2007) skriver att 

det är tänkbart att ”lärares retorik kring sin ämneskonception skiljer sig från vad som sedan 

blir undervisningspraktiken” (s. 147). Han menar att retoriken inte alltid motiverar lärares 

handlingar på ett påtagligt sätt. I sådana fall menar han att det existerar flera praktiska teorier 

vid sidan om varandra för varje enskild lärare. En bra metod för att fastställa detta hade enligt 

mig varit observationer, där jag hade fått möjlighet att studera denna retorik i praktiken. 

 

5.2 Ett svenskämne för alla? 

Kursplaner och styrdokument är centrala för läraruppdraget. Att enskilda lärare tolkar och 

tillämpar dessa på olika sätt är tydligt. Gymnasieskolan står inför en reform som träder i kraft 

1 juli 2011. Gymnasieskolan kommer i och med denna reform att få en tydligare uppdelning 

mellan de program som förbereder för vidare studier och de som ger en yrkesutbildning. Olin-

Scheller (2008) påstår att detta bland annat innebär större skillnad mellan programmen på 

behörigheter till högskolan. Hon säger också att betygen kommer att delas in i fler steg och 

valmöjligheterna i kursutbudet kommer att minska. Vad gäller svenskämnet så kommer det 

fortfarande att vara ett ämne som alla elever läser oavsett inriktning, men det som skiljer är de 

olika programmens omfattning av svenskundervisning. Olin-Scheller (2008) menar att 

reformens bärande tanke är att ”elever på yrkesprogram förväntas behöva betydligt färre 

timmar än elever på ett högskoleförberedande program” (s. 147). Lärare A i min undersökning 
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menar att efter gymnasiereformen trätt i kraft blir det lagstadgat att undervisningen ska se 

olika ut mellan de olika programmen, och därför tycker han att det faktum att undervisningen 

i dag ser olika ut mellan yrkesinriktade program och studieförberedande program inte är något 

att bekymra sig över. Lärare A säger att det är lätt att titta på kursplanen och utifrån den tolka 

vad som behöver tas upp i undervisningen, men han menar att det är mycket svårare att göra 

ett urval. I och med GY11 där yrkesinriktade program får betydligt färre timmar av 

svenskämnet torde det bli ännu knepigare att göra ett urval. Lärare A visar att han har en 

medvetenhetsambition med ämnet och tycker att ”svensklärare har alla möjligheter att beröra 

etiska och moraliska dilemman och möta dem i diskussion med ungdomar”. Det här menar 

han skapar ett rum för personlig utveckling som han anser är lika viktigt som grammatiska 

färdigheter. Ändå tycker han inte att det faktum att GY11 gör så att en del av eleverna i 

gymnasieskolan får betydligt färre timmar av svenskundervisning är något att egentligen 

bekymra sig över. 

Olin-Schellers (2008) utgångspunkt är istället att ”alla gymnasieelever har rätt att utveckla 

sina kunskaper om det för oss människor så centrala berättandet. Elever har också rätt att i 

skolan få professionell hjälp att använda fiktionstext i sitt identitetsbygge, vilket är en 

tidskrävande process.”  

Tidskrävande är också utvecklingen av literacies där svenskämnet har ett speciellt ansvar. 

Att exempelvis lära sig språk handlar om att skapa meningsfulla sammanhang med hjälp av 

språkliga tecken eller andra uttrycksmedel. För detta krävs ett innehåll, och svenskämnets 

innehåll är texter av olika slag. Det är i läsning av olika texter, i bearbetningen och 

reflektionen, i möten mellan olika texter från förr och nu och elevernas egna texter som de 

spännande samtalen uppstår. Där skapas engagemang och delaktighet vilket leder vidare in i 

samtal, skrivande, lyssnande och nya läsningar. I detta arbete, där språk och text fungerar 

som en helhet, växer kunskapen och de språkliga kompetenserna (Olin-Scheller 2008, s. 

147). 

I skoldebatten kring svenskämnet är det engelska ordet literacy ett vanligt begrepp. Det har 

traditionellt kopplats ihop med den ”enskilde elevens förmåga att hantera olika läs- och 

skrivsituationer av typografiska texter” (Olin-Scheller 2008, s. 16). Hon påpekar dock att 

begreppets innebörd har förändrats. Istället säger hon att begreppet är komplext och får 

beteckna ”förmåga till olika kommunikativa handlingar” (s. 16). För att behålla fokus på ett 

vidgat textbegrepp så väljer hon därför att benämna tidigare nämnda förmågor för ”literacies” 

(s. 16). 

Det är ingen lärare i min undersökning som nämner begreppet literacies, eller ett arbete med 

olika texter som ett medvetet sätt att motivera elever till svenskämnet. I alla fall inte i den 

omfattning som Olin-Scheller visar är möjligt. Inte heller av de anledningar som Olin-Scheller 

ger. Lärarna i min undersökning ger elever på yrkesinriktade program möjligheter att läsa 

texter av olika slag, och då innefattar det ofta inte den klassiska kanoniserade litteraturen. 

Lärare G och lärare C menar att de väljer ut sådan litteratur till eleverna som ska få eleverna 

att faktiskt läsa någonting. Syftet lutar mer åt att det är orden de läser som är viktiga, inte 

innehållet. 

Det finns även en social dimension kring begreppet literacies. Med det menas att literacies 

inte är någon grundläggande färdighet man skaffar sig och som sedan är konstant. Istället 

betonas vikten av att barn och unga ”socialiseras in i olika tolkningsgemenskaper där de kan 

känna sig delaktiga och bygga identiteter” (s. 16). För att det ska skapas sådana 

tolkningsgemenskaper menar hon att svenskämnet och svensklärare är betydelsefulla aktörer. 

Till dessa tolkningsgemenskaper finns uppfattningar om vilka literacies som är svenskämnets 
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ansvar. Det finns två begrepp som förekommer inom forskarvärlden, nämligen cultural 

literacy och critical literacy. Cultural literacy beskrivs som förmågan att känna till 

högkulturella verk och författare ”för att kunna delta i en kulturell och social diskurs med 

gemensamma referenser.” Critical literacy utgår från cultural literacy men innefattar dessutom 

ett ”kritiskt förhållningssätt till språkliga och kulturella uttrycksformer”. Olin-Scheller anser 

att målsättningen med en litteraturundervisning där critical literacy är centralt, är att utveckla 

eleverna mot att bli självständiga och kritiska medborgare. 

Lärare G, C och D har alla en färdighetsambition med ämnet, och lärare D beskriver de 

yrkesförberedande elevernas insatser i svenskämnet mycket som att ”stämpla in och stämpla 

ut”. Lärare G och C lägger inte särskilt stort fokus på vad eleverna på yrkesförberedande 

program läser, utan fokus ligger på att de läser. Olin-Scheller (2008) menar att eleverna ska få 

både cultural och critical literacy, och att det är svenskämnets ansvar att förmedla ett sådant 

innehåll så att dessa förmågor erhålls. I och med lärarnas fokus på enbart 

färdighetsambitionen med ämnet går hela Olin-Schellers resonemang om den sociala 

dimensionen med literacies förlorat. 

Svedner (2000) påpekar att lärare skapar en mycket individuell och även legitim enhet när de 

väljer innehåll till sin undervisning. I min undersökning är de majoriteten av lärarna som 

tydligt visar att de har en färdighetsambition med ämnet. Det är ju inte särskilt individuellt, 

det verkar vara mer vanligt att först och främst ha en färdighetsambition med ämnet. Det är 

inte sagt att det är den enda ambitionen lärarna har med ämnet, men det verkar vara 

färdighetsträningen som är viktigast. Det verkar även förefalla så att det är färdighetsträningen 

som är grunden i svenskämnet, och klarar eleverna lärarnas färdighetsambition med ämnet så 

får eleverna Godkänt i betyg. Eftersom det visat sig att lärarna har den erfarenheten att elever 

på yrkesinriktade program oftare nöjer sig med G tenderar svenskundervisningen på 

yrkesinriktade program att ”stanna” vid färdighetsambitionen. 

Malmgren (1991) nämner ju att det på sextiotalet fanns ett ”lägre” svenskämne för de 

praktiskt inriktade gymnasieutbildningarna. Det var även elevcentrerat, motivationsinriktat 

och hade ett tydligt fokus på färdighetsträning. Det fanns också ett ”högre” svenskämne för de 

studieinriktade utbildningarna som var mer ämnescentrerat. Kronologisk litteraturhistoria, 

epokstudier och språkstudier som var inriktade mot att eleverna skulle lära sig det offentliga 

språket. 

Beskrivningen av svenskämnet som ett ”högre” och ”lägre” tycker Bergman (2009) sig se 

även efter 1980-talets reformer, som hade ambitionen att en och samma kursplan skulle gälla 

för samtliga elever i gymnasieskolan. Bergman (2007) tar upp att ett skolämne kan se olika ut 

på olika skolor, till exempel beroende på vilka gymnasieprogram som skolan erbjuder och 

därmed vilka elever skolan riktar sig till. ”Svenskämnet i gymnasieskolan bär t.ex. på 

traditionen att utforma ämnet olika beroende på om inriktningen är yrkesförberedande eller 

studieförberedande” (s. 36). 

Olin-Scheller (2008) menar att man givetvis kan diskutera om alla elever ska läsa samma 

saker. Hon säger att innehållet i kärnämnet svenska är något som under lång tid engagerat 

lärare. I hennes studie visade det sig flera lärare var av den uppfattningen att det 

litteraturhistoriska innehållet inte borde läsas av alla elever. Eleverna i hennes studie hade en 

negativ inställning till det litteraturhistoriska materialets betydelse och mening, men det 

hindrade inte att de i andra sammanhang var intresserade av fiktionstext och berättande. Olin-

Scheller berättar att många av pojkarna på yrkesförberedande program visade ett stort intresse 

för bland annat medeltidens historia, och sökte därmed efter historiska perspektiv på 
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textupplevelser. Olin-Scheller påstår att svenskämnet skulle kunna ge dessa elever redskap för 

att förstå dessa texter på nya sätt. I min undersökning är det tydligt att det finns ett ”högre” 

svenskämne och ett ”lägre” svenskämne. Den klassiska kanoniserade litteraturen tillhör det 

högre svenskämnet, och de texterna läses ofta inte av elever på yrkesförberedande program. 

Dessa texter anses passa mer till de studieförberedande programmen. Istället för denna strävan 

mot det ”högre” svenskämnet tror jag att ett mer medvetet urval av material och tydligt syfte 

absolut skulle kunna ta fram både cultural och critical literacy hos alla elever. 

Svenskämnet uppfattas av många som ett bildningsämne. Olin-Scheller påstår att det sällan 

ifrågasätts vad bildning egentligen är, vem som ska bildas och varför. Om 

svenskundervisningen fokuserar på att elever ska få kännedom om litterära verk och författare 

från olika tider ger det eleverna en begränsad literacy (cultural literacy). Hon menar att det 

finns risker med den undervisningen på grund av att den ”inte befinner sig inom elevers 

närmaste utvecklingszon” (s. 148). I Olin-Schellers studie visade det sig att lärarna upprättade 

gränser för vilka elever som skulle erbjudas ett visst innehåll. 

Detsamma har visat sig i min studie i och med bland annat Lärare G som berättar att när det 

gäller litteraturhistoria på de yrkesförberedande programmen så väljer hon nogsamt ut det 

som hon tycker är ett minimum och ett måste när det gäller ren allmänbildning. I Olin-

Schellers undersökning tolkades bildningsuppdraget så att det först och främst innebar att 

informera elever om litterära epoker och kanoniserade skönlitterära texter och författare. Hon 

såg att det även i praktiken innebar ett ”högre” bildningsämne för de studieförberedande 

programmen, och en lägre ”light”-version för eleverna på de yrkesförberedande programmen. 

Med dessa skillnader i åtanke påstår Olin-Scheller att det som svensklärare ser som det 

”riktiga”, höga svenskämnet, riskerar att begränsas till de program som förbereder för högre 

studier. 

Gemensamma kursmål för svenskämnet på alla program innebär inte att vägen dit behöver 

se likadan ut för alla elever, Om man, liksom jag, uppfattar att vi lever i en sammansatt 

multimodal språkkultur där texter, bilder och ljud i samverkan kan användas för att 

representera verkligheten, måste vi erbjuda alla elever redskap för att navigera på denna 

arena. Svenskämnet ska bidra till att unga människor kan bli deltagare i och medskapare av 

en komplex språklig symbolvärld. Det är i arbetet med olika texter, däribland litteratur, som 

barn och ungdomar kan utveckla sin förmåga till reflektion och sin kritiska kompetens 

(Olin-Scheller 2008, s. 148f). 

Olin-Scheller påstår att detta mål delvis kan uppnås genom klassiska, kanoniserade, 

typografiska texter. Dock säger hon att en förutsättning är att dessa ”vid lästillfället rymmer 

betydelsefulla och intressanta värden för läsarna och deras samtid” (s. 149). En annan 

förutsättning som hon nämner är att eleverna i större utsträckning inte bara läser om författare 

och texter, utan att texterna läses i sin helhet. Detta för att kunna sätta in texten i en historisk, 

kulturell och social kontext. Att det uppifrån finns en fastställd och statisk kanon med 

klassiska skönlitterära verk är enligt Olin-Scheller i detta perspektiv inte centralt. ”Att 

reducera svenskundervisningen till oproblematiserad kanonförmedling, där namn är viktigare 

än innehåll eller en ”redskapsbod” där lärarens uppgift blir att till exempel förbereda elever 

för skrivande som vi tänker oss kan förekomma i arbetslivet, leder inte framåt” (s. 149). Det 

här resonemanget gäller både studieförberedande och yrkesinriktade program. Lärarna i min 

undersökning påstår att det är på grund av bristande motivation hos elever på praktiska 

program som de väljer att använda sig av ett ”lägre” svenskämne. Lärarna ger också intryck 

av att de använder sig av ett ”högre” svenskämne på de teoretiska programmen. 
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Lundström (2009) skriver i sin artikel Skuggspel – om svenskämnets texturval om 

meningsskapande så som att individer får lära sig att skapa nya sammanhang och nya 

perspektiv på gamla sammanhang, eller vara delaktiga i traditioner. Detta skulle då göra att 

individer erbjuds möjligheten att göra motstånd. Med motstånd menar han det ”läsmotstånd 

som karaktäriserar undervisningssituationen” och förhoppningsvis ska det utvecklas till ett 

motstånd med en ”demokratisk potential, till exempel till kritiskt tänkande individer som 

själva skapar sin identitet i förhållande till omvärlden” (s. 145). Olin-Scheller (2008) är 

övertygad om att svenskämnet kan erbjuda alla elever goda möjligheter att utveckla sina 

literacies. De förmågorna menar hon är ”nödvändiga redskap i den bildningsresa och det 

identitetsarbete som fortgår livet ut” (s. 153). Utvecklingen av critical literacy-kompetensen 

anser hon vara en väg till elevernas egna textvärldar och ”[a]tt läsa och arbeta med 

fiktionstext i skolan innebär också att problematisera uppfattningar om högt och lågt” (s. 153). 

Svenskämnet skulle då erbjuda både elever och lärare ett utbyte mellan undervisningens 

textvärld och elevernas texterfarenheter. 

Gun Malmgrens avhandling Gymnasiekulturer – Lärare och elever om svenska och kultur 

(1992) är en studie av elevers och svensklärares vardagskultur och uppfattningar om det 

kulturella innehållet i svenskundervisningen. Den här undersökningen genomfördes i slutet av 

1980-talet och omfattade fyra gymnasieklasser med olika inriktning. Resultatet visar att 

svenskämnet ser olika ut på de olika linjerna (programmen). Naturvetar- och 

humanisteleverna socialiseras in i en högkulturell litterär bildning medan verkstads- och 

konsumtionseleverna orienterar sig mot en populärkultur som markerar låg status. 

Att svenskämnet utformas olika för olika elevgrupper är ett exempel på hur skolan 

reproducerar sociokulturella skillnader genom att elever med olika bakgrund socialiseras in 

i olika kulturella sfärer (s. 299). 

 

5.3 Olika svenskämnen för olika lärare 

Hittills har jag visat genom tidigare avsnitt att det historiskt sett finns olika uppfattningar om 

vad svenskämnet ska innehålla och vad undervisningen ska fokusera på. Lärarna i denna 

undersökning har olika syn på svenskämnet och jag har kopplat deras syn på ämnet till de 

ämneskonstruktioner som både Malmgren (1996) Svedner (2000) tar upp. Lundström (2007) 

påpekar att det även hos en och samma lärare existerar flera svenskämnen och han diskuterar 

vad det beror på och vad det innebär för de som på något sätt är verksamma inom 

svenskämnet. Han diskuterar frågor om hur man ska få en bild av den verksamhet som 

faktiskt äger rum i skolan. Det räcker inte med att endast studera läroplaner och övriga ramar 

som begränsar verksamheten. Han menar att lärarnas retorik och praktik måste ställas i 

relation till dessa för att se hur de används och på vilket sätt de styr och begränsar 

ämneskonstruktionen. 

Lundström (2009) refererar till Bourdieu när han säger: 

Individer inom olika fält utvecklar ett slags praktiskt sinne för vilka reaktioner som är 

lämpligast och vad som bör göras i en viss situation. Ett praktiskt sinne som matchar fältets 

strukturer kan sägas vara avgörande för att en individ ska kunna verka på fältet, men 

samtidigt innebär en högre grad av matchning att spelet blir osynligt för deltagarna och 

därför upplevs som någonting självklart (s. 148). 

I skolans värld kan detta medföra att man accepterar vissa strukturer, till exempel ett visst 

litteraturval, som normala snarare än socialt konstruerade. Lundström menar att det här 
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resonemanget är användbart för att kunna förklara skillnader mellan retorik och praktik inom 

olika skolkulturer. Vad det är som kontrollerar vad som är värdefullt inom olika fält är 

historiskt sett vissa samhällsskikt. Detta innebär att ”individer som lär sig och följer spelets 

regler lyder under ett symboliskt maktförhållande.” Lundström (2009) fortsätter att referera 

till Bourdieu och påstår därmed att om detta maktförhållande fungerar väl blir den dessutom 

osynlig. ”Handlingar blir ett resultat av förvärvade uppfattningar om värden och grundar sig 

nödvändigtvis inte på en medveten avsikt att uppnå ett visst mål” (s. 149). Lundström (2009) 

skriver att det är en förutsättning att ha kännedom om fältets olika strukturer för att kunna 

förändra det. För att också lyckas med förändringarna behövs det stöd för förändringen även 

utanför fältet. Det kanske vore på sin plats med en reform, där det ”högre” och ”lägre” 

svenskämnet blir mer synligt och tydligt för att på så sätt kunna göra arbetet med exempelvis 

fiktionstext och populärkultur som något värdefullt ur bildningssynpunkt.  

 

5.4 Slutsats 

Stefan Lundström (2009) har följt en svensklärare på gymnasiet under en termin. Läraren 

undervisade både på praktiskt och teoretiskt program. Han påstår att läraren på en 

övergripande retorisk nivå betonar svenskämnet i skolan som ett språkligt färdighetsämne än 

ett ämne för bilding inom humaniora. De flesta lärarna i min undersökning uttrycker att de har 

en övergripande språkträningsambition med svenskämnet. En så kallad färdighetsambition där 

utveckling av allmän språkförmåga och specifika språkkunskaper dominerar och 

litteraturläsningen spelar en mindre roll. 

Det här synsättet gäller framför allt de yrkesinriktade programmen. Det är ingen lärare i min 

undersökning som nämner de programmål som finns till respektive program. De nämner 

kursplanerna och de är ju likadana oavsett vilket program läraren undervisar på. Ändå påstår 

många lärare att de använder sig av material som har att göra med programvalet, och det för 

att förbereda eleverna inför kommande arbetsliv. Det är en anledning, och den andra 

anledningen till att använda material som man antar att elever är intresserade av är att försöka 

motivera eleverna till teoretiska studier, så som svenskämnet. 

När det kommer till litteraturläsning i svenskämnet anses det av de flesta lärarna i min 

undersökning betyda att man ska läsa klassiska, kanoniserade texter. De texterna anses 

tillhöra det ”högre” svenskämnet, och det svenskämnet anses också vara mer passande till de 

studieförberedande programmen. Anledningen till detta är ej fastställd, men jag anar att det 

”högre” svenskämnet på studieförberedande program ses som något specifikt för svenskämnet 

i skolan, eftersom lärarna i den här undersökningen inte ser till programmålen utan endast till 

kursplanerna. Det så kallade ”högre” svenskämnet med de klassiska texterna och författarna 

ses, enligt min undersökning, på de yrkesinriktade programmen som allmänbildning.  

Denna undersökning har för mig betytt att jag fått nya kunskaper vad gäller lärares syn på 

svenskämnet och hur undervisningen i svenskämnet på gymnasieskolan kan se ut. Det har 

varit nyttigt för mig att få ta del av de olika ämneskonstruktionerna, för att bli medveten om 

hur komplext svenskämnet är. Att få läsa om och till viss del uppleva lärares retorik och 

praktik har gett mig nya dimensioner på läraryrket. Arbetet med denna undersökning har varit 

inspirerande och jag har kommit fram till att det vore mycket intressant att göra liknande 

studier efter det att GY11 pågått i ett par års tid, för att se hur svenskämnet och 

undervisningen ser ut då. 
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Bilaga 

Här följer de frågor jag ställde till mina informanter. 

 

1. Vilka program har du erfarenhet av att undervisa på? Hur mycket har du undervisat på 

respektive program?  

2. Vilket/vilka program undervisar du på i dag? 

3. Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 

4. Vad tycker du är viktigt att ta upp i svenskämnet? Varför? 

5. Hur resonerar du när du väljer ut innehåll och material till undervisningen? 

6. Finns det skillnader i hur undervisningen ser ut mellan olika program? 

7. Har du några övriga reflektioner kring din undervisning som du vill lyfta fram? 


