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Abstract 
 
This thesis looks at conditions for selections of fictional texts in the 
Swedish subject in the upper secondary school. Three different empirical 
materials have contributed to the understanding of what conditions there 
are for the texts to enter the classroom. The first material consists of 
national policy documents from 1970 to 2005. Here there is a tendency 
that the student goes from being an object for knowledge to becoming a 
subject that creates his/her own knowledge. With this development the 
contents and the given aims with the subject become more abstract, 
which leads to the framework of the curriculum becoming wider and 
more difficult to interpret. Simultaneously the focus is moved from 
mediation of given knowledge, to the development of an identity for the 
individual. 

The second material consists of debate and method articles from 
Svenskläraren, a magazine for members, published by an organisation of 
Swedish teachers. The study comprise articles from the same period of 
time as the national curricula. In the articles there are three tendencies 
reflecting the changes in the discourse of the Swedish subject. The first 
tendency shows how the overall ideological debate on the subject 
disappears during this period. The second tendency shows how 
discussions about the conceptions of the subject is replaced by more and 
more concrete examples of methods. The third tendency depicts that the 
concrete text selections have moved from being partly predetermined 
during the seventies to become debated during the eighties, to finally 
during the nineties end up in a situation where some texts has a sufficient 
cultural capital not to need justifications, whereas others need it. 

The third material consists of interviews with, and observations of, 
four active teachers, in order to find what conditions there are for text 
selections in their rhetoric and practice. The results show a clear 
impression of informal institutional factors and of the school culture. 



  
 

However, this seems to decrease with experience. There are big 
differences in how the teachers speak about text selections and text use 
and what the result becomes in practice. Here professionalism in form of 
knowledge in subject didactics could have a vast impact. 
 
Key-words: the teaching and learning of Swedish, didactics, mother 
tongue education, upper secondary school, text selection, rhetoric and 
practice, school reform, curriculum studies, teaching of literature, frame 
factors 
 



  
 

Förord 
 
Det sägs att avhandlingsarbete är ett ensamarbete. Många gånger är det 
nog också så. Att timme efter timme sitta med näsan i en bok eller med 
blicken fäst på skärmen till datorn är någonting man får utstå ensam. Men 
att påstå att jag ensam har skrivit denna avhandling vore en grov 
förvanskning av sanningen. Det finns en rad människor utan vilka du 
aldrig hade fått läsa det du nu läser. Med dessa ord får jag möjligheten att 
framföra mitt tack till dem. 

Mitt första tack går till lärarna Annika, Bo, Cecilia och Disa. Ni har 
möjliggjort denna studie genom att låta mig ta del av er yrkesverksamhet 
på ett sätt som är ovanligt i skolan. Det säger sig självt att utan er hade 
undersökningen aldrig blivit av. Därför är min tacksamhet till er mycket 
stor. Tack! 

Denna avhandling handlar om texters slingrande vägar fram till 
klassrummet. Vägen fram till en avhandlingstext förefaller vara minst 
lika slingrig och vägskälen är många. När man färdas längs denna väg är 
det viktigt att ha bra vägvisare. Det har jag haft. Därför vill jag tacka 
mina vägvisare Kerstin Munck och P-O Erixon. Ni har inte bara handlett 
på ett kunnigt och professionellt sätt, utan också varit det stöd som jag 
många gånger har behövt längs vägen. Efter varje träff med er har det 
blivit lättare att fortsätta färden. Tack! 

Under resans gång får man också hjälp och stöd av många andra 
människor. Tack till er alla som hjälpt till på olika sätt, men som det inte 
finns plats att nämna. Jag vill särskilt tacka mina vänner inom Nationella 
forskarskolan i svenska med didaktisk inriktning. Den varma och 
konstruktiva seminariekulturen här har betytt mycket för mig. Tack också 
till deltagarna vid det litteraturvetenskapliga seminariet vid Umeå 
universitet, liksom till de särskilda läsarna vid mitt slutseminarium, Bengt 
Linnér och Staffan Thorson. Jag vill även tacka Institutionen för Språk 
och kultur vid Luleå tekniska universitet, som också hjälpt till att göra det 
möjligt att skriva avhandlingen inom rimliga tidsramar. 

Det har varit tidskrävande att skriva denna avhandling. Det finns två 
personer som vet det mer än alla andra. Tonje och Martina, tack för att ni 
hela tiden har ställt upp och för att ni har gett mig de perspektiv på 
tillvaron som jag har behövt. Utan er hade jag aldrig kommit till vägs 
ände! 
 
       Boden september 2007 
       Stefan Lundström
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Prolog 
 
En kall dag i slutet av januari inleder Cecilia arbetet med John 
Steinbecks Möss och människor i FP1a genom att läsa det första kapitlet 
högt. Eleverna, som ännu inte vet vilken boken är, lyssnar. Någon tycker 
sig känna igen berättelsen, en annan börjar snart skruva oroligt på sig, 
en tredje skrattar åt ett roligt avsnitt. Ett par elever arbetar med en 
skrivuppgift som skulle ha varit färdig till denna dag och Cecilia tvingas 
påpeka att det kommer frågor på texten efteråt. Efter högläsningen av det 
första kapitlet berättar Cecilia, som arbetat som lärare i femton år och 
också tidigare använt Möss och människor i sin undervisning, om 
författaren John Steinbeck och ställer några frågor på innehållet för att 
alla tillsammans ska komma in i texten. Dagen efter tar Cecilia med sig 
en klassuppsättning av boken och eleverna får låna var sitt exemplar. 
Resten av texten ska eleverna, som alltså går första året på 
fordonsprogrammet, läsa själva med ett bestämt datum när boken ska 
vara utläst. Till läsningen förväntas de föra reflektionsloggbok. 

Svenskämnesinstitutionens bokförråd på den skola där Cecilia 
arbetar har ungefär 200 boktitlar i flera exemplar, omfattande allt från 
klassiker till modern fantasy. Av dessa väljer Cecilia själv ut Möss och 
människor för läsning i helklass. Hon berättar för mig att hon har flera 
motiv till detta; boken fanns tillgänglig i klassuppsättning, den är tunn i 
formatet, eleverna har möjlighet att känna igen problemställningar i 
berättelsen, författaren är känd, hon tycker själv att boken är bra och den 
finns filmatiserad. Även om Cecilia är inställd på att eleverna inte kan 
förväntas uppskatta boken motiveras den av att flera av svenskämnets 
mål uppnås. Med läsningen av Möss och människor tittar de på en 
modern författare, läser skönlitteratur, analyserar och diskuterar. 

Under ungefär en månads tid ansvarar eleverna själva för att boken 
blir utläst. Ibland får de lektionstid att läsa, men till största delen 
förväntas de läsa hemma. Vid det lektionstillfälle boken ska vara utläst 
blir eleverna parvis tilldelade ett papper med ett 50-tal frågor som de ska 
besvara skriftligt som en examination på bokläsningen. Högljudda 
protester utbryter över det omfattande frågebatteriet, men eleverna sätter 
ändå igång att diskutera och arbeta med frågorna, vilka behandlar 
berättarteknik, språkanvändning och syfte med texten, men som också 
lämnar utrymme för egna synpunkter i slutet. Flera elever menar att 
många av frågorna måste besvaras av författaren och att de inte själva 
rimligtvis kan veta svaren. Cecilia kallar arbetsområdet för 
litteraturanalys. Efter arbetsperiodens slut tycker Cecilia att målen i 
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stora drag är uppnådda, men hon är osäker på vad eleverna egentligen 
har lärt sig av bokläsningen. 

När Cecilia motiverar för mig varför man läser texter över huvud 
taget i svenskämnet är relationen med omvärlden en viktig anledning. 
Läsningen ger förståelse för andra människor, men det utvecklar också 
vårt språk och därmed våra tankar och vår syn på omvärlden. ”Vi får 
vidare begrepp”, som Cecilia uttrycker det. Svenskämnet har en viktig 
identitetsutvecklande roll och Cecilia väljer därför texter i viss mån 
utifrån eleverna. Svenskämnet står också för bildning. Kännedom om 
författare och epoker stärker självkänslan hos ungdomar, men detta får 
inte gå till överdrift. ”Det är min privata inställning”, säger Cecilia, ”att 
innehållet i böckerna, det de kan ge, är bättre än vad gubbarna och 
gummorna heter, men att det skadar inte att känna till vissa. Men absolut 
inte så här att nu måste ni kunna kanon”. 
 
Den här avhandlingen handlar om Cecilia och om tre av hennes kollegor, 
Annika, Bo och Disa, men troligen finns det många lärare som skulle 
kunna känna igen sig i Cecilias arbete med Möss och människor i FP1a. 
Närmare bestämt kommer avhandlingen att behandla frågor om hur det 
går till när texter hamnar i klassrummet. Den korta skildringen ovan 
antyder flera av de problemställningar som gör dessa frågor komplicerade 
och värda att diskutera. Det kan synas vara en förhållandevis enkel 
process när läraren, i detta fall Cecilia, väljer en bok, till exempel Möss 
och människor från 1937, för gemensam läsning i en klass. Cecilia har 
tydliga motiv med valet och hon vet vad målsättningen är. Men valet och 
motiven lämnar samtidigt många frågor obesvarade. Är Möss och 
människor den bäst lämpade texten att arbeta med för att uppnå de 
avsedda målen? Arbetar läraren och eleverna verkligen mot de avsedda 
målen? Vilken relation med omvärlden skapar Möss och människor? 
Vilken betydelse har det att boken är skriven av John Steinbeck, en känd 
författare? Är Steinbeck, som levde mellan åren 1902 och 1968, en 
modern författare? Varför valdes andra tänkbara alternativ bort? Varför 
får inte eleverna vara med och välja? Vilken roll spelar det att Cecilia 
tycker boken är bra? Spelar det ingen roll att eleverna inte ens i Cecilias 
förväntningar tycker boken är bra? Vilken betydelse för textvalet har det 
att Cecilia har arbetat just femton år som lärare? Vad menar Cecilia med 
litteraturanalys? Är det litteraturanalys hon och eleverna håller på med? 
Finns det faktorer som påverkar valet, men som Cecilia inte uttrycker?  

Lärare verkar i ett sammanhang där allt inte är omedelbart synligt. 
Ett textval i skolan äger rum i en kontext där vissa saker är uttalade och 
väl medvetna för lärare, till exempel läroplaner, medan andra är svårare 
att få syn på och kan fungera på ett delvis omedvetet plan, till exempel 
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skolkulturers strukturer. Det är de förutsättningar som existerar när lärare 
gör sina textval som denna avhandling vill försöka förstå och förklara. Så 
småningom ska vi återvända till Cecilia och hennes arbete med bland 
annat Möss och människor, men innan dess finns en rad andra saker att 
avhandla för att vi ska kunna förstå textens väg in i klassrummet. 
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Bakgrund, syfte och disposition 
 
I förordet till boken Svenskämnets kris från 1976 står att läsa om 
skoldebatten som föregått bokens tillkomst. ”Debattörerna har väl 
framför allt velat framhäva att själva klassrumssituationen är krisartad 
och att de mål som läroplanerna ställer upp inte fylls.”1 Dryga trettio år 
senare känns citatet fortfarande aktuellt. Skolan är ständigt omdebatterad 
och anses många gånger vara otillräcklig. Även om debatten kring 
svenskämnet idag inte använder ordet kris kvarstår många av de frågor 
som 1970-talets debattörer uppmärksammade. ”Krisen” kan sägas vara 
lika permanent som skolan själv på grund av att innehållet i och formerna 
för undervisning alltid är just föremål för debatt, och bör så också vara. 
Men lika lite som svenskämnets kris i den bemärkelsen är över, lika lite 
är svenskämnet ett enhetligt begrepp. Svenskämnet är en del av en 
bredare kontext – skolan, samhället, ideologier – vilket gör att ämnet, 
precis som skolan, samhället och ideologierna, är utsatt för förändringar. 
På samma sätt kommer krisen för ämnet att uppfattas på olika sätt i olika 
tider och av olika människor. Alla försök att avhandla svenskämnet är 
därför i någon mån situationsbundna. 

Utgångspunkten för denna avhandling ligger i min egen praktik som 
svensklärare i gymnasieskolan. Antagligen går lärare vanligtvis inte 
omkring och tänker i termer av ”kris” om sitt ämne och så inte heller jag. 
Däremot bär man med sig frågeställningar, ibland av ifrågasättande 
karaktär, kring sin undervisning. Under många lektioner har jag 
tillsammans med eleverna arbetat med litteratur av olika slag och även 
om jag inte har använt just Möss och människor kan jag känna igen mig i 
exemplet med Cecilia. Samtidigt har åtskillig arbetstid ägnats åt 
diskussioner kring litteraturdidaktik tillsammans med kollegor. Ofta har 
diskussionerna kretsat kring frågor om hur vi hanterat olika texter i 
klassrummet, vilket faller sig naturligt då metodanvisningar helt saknas i 
dagens styrdokument. Mindre ofta har diskussionerna rört vilka texter 
som används och sällan har samtalen rört sig kring varför vi använder 
vissa texter. Frånvaron av diskussioner kring varför texter väljs ut har 
väckt frågor hos mig om hur texturvalet till undervisningen går till och 
det är detta jag därför ämnar försöka förstå och förklara i denna 
avhandling. Fokus ligger inte i första hand på vilka texterna är, utan på 
varför de texter som når klassrummet gör det. Det kan vara intressant i 
sig att se vilka texterna som når klassrummet är, men än intressantare ur 
mitt perspektiv är att utröna orsakerna till att de väljs. När Cecilia väljer 

                                                
1 Brodow et al 1976, s 7. 
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att ta med sig Möss och människor till klassrummet gör hon det utifrån en 
rad förutsättningar som påverkar valet. De villkor som texturval sker 
under vill jag identifiera och beskriva. Ett huvudsyfte med avhandlingen 
är därför att undersöka vilka förutsättningarna är för de texturval som 
sker inom gymnasieskolans svenskundervisning. Denna huvudfråga kan 
delas upp i ett par mindre frågeställningar som resoneras fram nedan. 

Urvalet av texter är en del i ett komplext system av värderingar som 
skapar svenskämnet. Även om ämnet är brett rör sig läraren inom vissa 
ramar, där olika faktorer påverkar både innehållet och metoderna i 
undervisningen. Jan Thavenius nämner som exempel på sådana faktorer 
ämneskunskaper utvecklade i forskningen, pedagogiska traditioners makt, 
forsknings- och utvecklingsmodeller, olika samhälleliga gruppers 
maktintressen, ämnesföreningar, skolor och lärare.2 Många fler kan 
tillföras: mediedebatter, kanonstrukturer, lärarutbildningar, organisations-
principer, fackföreningar med flera. Att studera den till synes enkla 
frågan varför Cecilia tar med sig Möss och människor till klassrummet 
blir därför en studie av vilka värderingar som präglar hennes arbete, men 
också en studie av den faktiska verkligheten som omger, skapar 
förutsättningar och sätter gränser för henne. Den tidigare forskningen 
kan, liksom teoretiska förklaringsmodeller, bidra med tänkbara 
perspektiv, men jag har också en önskan om att ha en beredskap att se de 
förklaringar som inte tidigare redovisats. Av den anledningen är det 
viktigt att ha en bred ingång i frågeställningen. Den övergripande 
forskningsfrågan är en fråga som ger möjligheter att se komplexiteten i 
förklaringarna. Den lämnar utrymme för såväl ett textperspektiv, där 
texten utgör utgångspunkten, som för ett undervisningsperspektiv, där till 
exempel läraren eller ett styrdokument utgör utgångspunkten, vilket 
öppnar för diskussioner kring förhållandet mellan spontant-planerat, 
medvetet-omedvetet, valfrihet-tvång och inte minst retorik-praktik i 
undervisningsprocessen. 

Avhandlingens huvudsyfte hamnar inom ramen för det 
svenskämnesdidaktiska fältet. Som en grund för undersökningen ligger de 
klassiska didaktiska frågorna. Lars-Göran Malmgren skriver: 

 
Frågorna Vad, Hur och Varför är huvudfrågor i en ämnesdidaktisk 
analys. Med hjälp av dem kan man komma fram till 
modersmålsundervisningens kärna och identitet: vilket innehåll 
som är viktigt, hur undervisningsmetoden ser ut, vilka antaganden 
och förutsättningar undervisningen vilar på.3 

                                                
2 Thavenius 1999a, s 17f. 
3 Malmgren, L 1996, s 86. 
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Huvudfrågorna Vad (innehållet), Hur (undervisningsmetoden) och Varför 
(motivet) representerar tillsammans med ett antal andra didaktiska frågor 
de val läraren står inför när undervisningssituationen ska konstrueras.4 Av 
dessa har undervisningsmetoden, Hur, troligen varit den som rönt störst 
uppmärksamhet bland lärare och som oftast har varit föremål för 
diskussioner i skolan. Frågorna Vad och Varför är, enligt mina 
erfarenheter, inte alltid lika uppmärksammade i ämnesdidaktiska 
diskussioner. De didaktiska frågorna går inte att avskilja från varandra, 
lika lite som litteraturläsningen går att avskilja från annan verksamhet 
inom svenskämnet, men det är min förhoppning att en fokusering på 
litteraturläsningens Vad i förhållande till Varför kan bidra till att 
stimulera diskussioner kring just dessa frågor. 

Genom att belysa texturvalsfrågan ur olika perspektiv hoppas jag 
kunna ge en fördjupad kunskap om komplexiteten i textens väg in i 
klassrummet. Samtidigt finns anledning att problematisera Lars-Göran 
Malmgrens ovan citerade ord. De antaganden och förutsättningar som 
leder till ett innehåll och en metod skapar tillsammans inte en kärna och 
identitet för svenskämnet, vilket förstås även Malmgren är väl medveten 
om. Skolan och dess lärare är del av en kontext som påverkas av flera 
kraftfält. Detta medför att såväl övergripande styrdokument som den 
enskilda lärarens praktik kan präglas av inbördes motstridiga principer. I 
exemplet med Möss och människor ovan kan uppmärksammas att Cecilia 
motiverar sitt textval bland annat med att eleverna ska kunna känna igen 
berättelsens problemställningar och att hon väljer texter utifrån eleverna, 
med ett identitetsutvecklande syfte, men hon förväntar sig samtidigt inte 
att de ska tycka texten är bra, snarare tvärtom. Detta förhållande förtjänar 
att studeras. Likaså kan man fundera över vilka värden som ligger till 
grund för textens väg till klassrummet. Cecilia påtalar vikten av textens 
innehåll, att det främsta värdet ligger i detta, men lägger i undervisnings-
situationen minst lika stor vikt vid berättartekniken och vid textens 
författare. De konflikter som här anas gör att svenskämnet präglas av 
flera identiteter och kanske en splittrad kärna. Detta måste 
uppmärksammas när förutsättningarna för texturval studeras. I detta ingår 
också att ta hänsyn till svenskämnets helhet. Även om fokus i denna 
avhandling ligger på ämnets litterära inriktning och hela tiden ser det 
empiriska materialet ur den synvinkeln, innebär det inte att de övriga 
delarna av svenskämnet kan ignoreras. Textanvändningen är en del av 
svenskämnet som inte kan avskiljas från övriga delar. 

                                                
4 Se vidare i exempelvis Jank/Meyer 1997a. 
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Det som händer när eleven möter litteratur i undervisningen är en 
svårbeskriven process och har för svenskämnets del tidigare avhandlats 
av flera forskare.5 Ibland har dessa forskare även berört lärarens roll och 
intentioner i litteraturundervisningen, men en konsekvent genomförd 
undersökning av hur texter väljs ut och motiveras i ett nutida perspektiv 
saknas.6 Att göra en sådan studie, med gymnasiet som undersöknings-
område, är därför avsikten med denna avhandling. Följaktligen har 
undersökningen i första hand ett lärarperspektiv och avser inte utröna 
huruvida intentioner uppfylls i ett elevperspektiv, det vill säga om elever 
tillgodogör sig tänkta kunskaper, uppnår avsedda mål, förstår lärarens 
syften och så vidare. På så sätt hoppas jag att avhandlingen kan 
komplettera den redan befintliga forskningen. 

Läraren är inte det enda tänkbara studieobjektet för att besvara 
frågeställningen i denna avhandling. I ett historiskt perspektiv har flera 
forskare till exempel pekat på olika läromedels och antologiers betydelse 
för texturval.7 I undervisningspraktiken är dock läraren den enskilt största 
maktfaktorn för vilket innehåll som används. Läraren besitter såväl 
bokstavligt som bildligt talat nyckeln till klassrummet och kan kontrollera 
vad som släpps in i undervisningssituationen. Detta innebär emellertid 
inte att själva undervisningen kan ignoreras när man studerar texturval. 
När läraren väljer en text, eller låter eleverna välja en text, är det rimligen 
i första hand undervisningen som finns i åtanke. Cecilias val av Möss och 
människor grundar sig åtminstone delvis på hennes föreställning om vilka 
eleverna är och vilken läsning av texten som kommer att äga rum. För att 
få förståelse för varför en text når klassrummet måste därför även den 
faktiska undervisningen beaktas. Undervisningens Hur är inte möjlig att 
helt avskilja från Vad och Varför och som antytts i exemplet med Cecilia 
är inte heller denna fråga okomplicerad i sin påverkan på texturvalet. 

Svenskämnet är ett brett ämne med ett varierat innehåll. Olika tider 
har sett olika uppfattningar om ämnets huvudsakliga uppgift, men under 
alla tider har läsning i någon mån varit ett viktigt innehåll, ibland i 
huvudsak som färdighetsträning, ibland som en väg till bildning. Detta 

                                                
5 Se till exempel Linnér 1984, Malmgren, Gun 1992a, Elmfeldt 1997, Molloy 
2002, Bommarco 2006 och Ewald 2007. 
6 Gun Malmgren har även redovisat svensklärares ämnesuppfattningar i 
rapporten Svensklärare i gymnasieskolan (1992b). 
7 Se till exempel Danielsson 1988, Brink 1992 och Englund, B 1997. För 
närvarande pågår inom projektet Den skönlitterära texten i skola och 
lärarutbildning - Om läsning och litteraturundervisning forskning kring 
läromedels betydelse för svenskundervisningen idag. Resultaten är planerade för 
publikation 2008. 
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har medfört att åsikterna om vilka slags texter som ska användas och 
räknas in i litteraturundervisningen har skiftat. Föreliggande under-
sökning kommer att använda text i en vidgad betydelse, det vill säga även 
andra medieformer än skrivna texter, till exempel teater och film, 
kommer i den mån de förekommer i undervisningen att behandlas.8 
Däremot begränsas urvalet till att gälla vad jag kallar fiktionstexter. Den 
mest uppenbara betydelsen av detta begrepp skulle kunna vara texter som 
är ”påhittade” och de omedelbara associationerna går kanske till 
skönlitteratur, men definitionsproblemen är mycket större än så. Vilka 
texter som ska räknas som fiktionstexter kan vara svårt att definiera, 
kanske svårare än någonsin i tider av dokusåpor, ”edutainment” och 
”based on a true story”-berättelser. Att i förväg försöka göra 
avgränsningar av fiktionstexter har varken varit möjligt eller önskvärt. I 
stället har det empiriska materialet fått styra. I detta är det väsentligt hur 
texter används i undervisningen, eller hypotetiskt används i exempelvis 
styrdokument. Föreställningar om texters användning gör att de inte 
enbart kan studeras som artefakter, utan hänsyn måste tas till texterna 
som arteakter, det vill säga läsningens och tolkningens menings-
produktion,9 när förutsättningar för deras inträde i klassrummet studeras. 
Exempelvis kan man hypotetiskt tänka sig, även om det knappast torde 
förekomma i praktiken, att en novell används för att öva kunskapen om 
ordklasser och att den då tappar sin funktion som fiktionstext. Vilka 
texter som inkluderas bland fiktionstexterna är följaktligen kontextbundet 
och det är därför nödvändigt att också ta hänsyn till vilka läsningar 
läraren föreställer sig och vilka läsningar som erbjuds eleverna. Däremot 
avser, som tidigare nämnts, inte avhandlingen undersöka de läsningar 
som eleverna faktiskt utför. 

De statliga intentionerna med gymnasiets svenskundervisning 
uttrycks bland annat i läroplaner och kursplaner, styrdokument, som ska 
tolkas och omsättas i en praktik. Relationen mellan styrdokumenten och 
lärarna är inte direkt och okomplicerad, men styrdokumenten utgör en 
viktig ram för lärarnas arbete i och med att de uttrycker det uppdrag 
lärarna är ålagda att utföra. Att förstå styrdokumenten är därför ett viktigt 
villkor för att förstå förutsättningarna lärarna arbetar under. Alla 
läroplaner är produkter av sin tid, men de är också en del i en 
utvecklingslinje där nya styrdokument inte är fristående från de tidigare. 
Genom att studera styrdokumentens förändringar över tid är det möjligt 
att se i vilken riktning staten vill styra skolans verksamhet. En sådan 
                                                
8 Om det vidgade textbegreppet i dagens styrdokument skriver Elisabeth 
Lindmark i artikeln ”Det vidgade textbegreppet i kursplanerna” (2003). 
9 Palm 1997, s 45ff. Se vidare nedan i avsnittet ”Textens funktion i praktiken”. 
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studie underlättar en tolkning av var skolan befinner sig idag, när 
förändringar i samhället verkar ske i en allt snabbare takt. En fråga som 
avhandlingen ska besvara blir därför vilka intentioner som ligger bakom 
dagens läroplan och kursplaner i svenska för gymnasiet, med fokus på 
texturval. Intentionerna är knappast entydiga. När Cecilia konstaterar att 
målen med Möss och människor är att läsa skönlitteratur av en modern 
författare och att diskutera och analysera är det en av många tänkbara 
tolkningar av kursplanen för Svenska A. Mina analyser av läroplaner ska 
ge svar på vilka texter läroplanen presumtivt släpper in i klassrummet och 
vilka principer som ligger bakom urvalet, hur ämneskonceptionen ser ut 
när det gäller svenskämnets textläsning, vilken syn på kultur och text som 
framträder, om perspektivet i första hand är historiskt, nutidsinriktat eller 
framtidsinriktat, vilka syften och mål som finns med textanvändning och 
hur läroplanen vill att texter ska användas. Svaren på allt detta är viktiga 
förutsättningar för att Cecilia ska använda Möss och människor för 
läsning i helklass, men de är knappast de enda förutsättningarna. För att 
analytiskt kunna studera läroplanernas utveckling, och på så sätt 
kontextualisera dagens läroplaner har jag valt att undersöka också den 
föregående läroplanen, Läroplan för gymnasieskolan 1970. Man hade 
kunnat tänka sig att också gå längre tillbaka i tiden, men av tidsskäl har 
jag tvingats begränsa mig till närmast föregående den nu gällande. 

Läraren verkar i ett större socialt och kulturellt sammanhang än vad 
styrdokumenten uttrycker. Förhållningssätt såväl till litteratur och 
litteraturdidaktik som till skolan och bildning i allmänhet är inte bara 
uttryck för en viss utbildning, utan också uttryck för en socialisering där 
bland annat social bakgrund och erfarenhet har betydelse. Därför måste 
frågan Vilka lärarna är beaktas som en viktig förklaringsgrund till deras 
syften med och urval av litteratur. Det är inte säkert att alla lärare på 
samma sätt som Cecilia uppfattar John Steinbeck som en känd, modern 
författare. En nyutbildad lärare har inte samma erfarenhet av att använda 
Steinbeck i undervisningen, men är heller inte socialiserad in i skol-
kulturen på samma sätt som Cecilia. Detta är bara ett par av många 
tänkbara faktorer som påverkar lärare vid sidan om styrdokumenten. Men 
inte heller en enskild lärares svenskämne är enhetligt. Med läroplans-
reformen 1994 är gymnasieskolans svenskämne detsamma för alla 
utbildningar, men det innebär inte att det är lika för alla. Överordnade 
programmål som styr svenskämnet i riktning mot den utbildning eleven 
valt tvingar lärare att skapa olika svenskämnen för olika elever. Att 
Cecilia väljer en tunn bok till FP1a kan också vara en anpassning till att 
eleverna läser sakta. Denna typ av anpassning är emellertid inte direkt 
uttryckt i styrdokument, utan utgör ett sätt att hantera den vardagliga 
praktiken. De didaktiska huvudfrågorna måste därför kompletteras med 
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frågan Vem som ska läsa texten. På vilket sätt svaret på frågan Vem 
påverkar förutsättningarna för texturval är en forskningsfråga som faller 
under huvudsyftet.10 

Läroplanen kan sägas vara en retorisk nivå för ämneskonception då 
den utgör ett tal om svenskämnet. Så är även Svensklärarföreningens 
medlemstidskrift Svenskläraren. För att utröna hur styrdokumenten har 
mottagits och omsatts i praktiken i ett historiskt perspektiv, fortfarande 
med fokus på texturval, kommer Svenskläraren att följas parallellt med 
läroplansstudien, det vill säga från och med 1970 fram till och med 2005. 
Tidskriften representerar en debatt, dock inte den enda, som förts kring 
svenskämnet, men publicerar även många metodexempel på hur 
undervisningen kan te sig i praktiken. Även dessa metodexempel är dock 
retoriska till sin karaktär, eftersom de ofta förmedlar ett synsätt på hur 
ämnet bör vara snarare än att deskriptivt skildra hur undervisningen ser 
ut. Den frågeställning som Svenskläraren kan besvara är därför: Vilka 
samtal, i vid bemärkelse, förs om texturval och arbete med fiktionstexter? 
Tidskriften har en mellanställning i förhållande till styrdokumenten och 
lärarna, men är också ett organ för en intresseförening och kan därför inte 
sägas representera svensklärarkåren i allmänhet. Det finns heller inte 
något omedelbart samband mellan undersökningens lärare och 
Svenskläraren. Ingen av de fyra lärarna är medlem i Svensklärar-
föreningen och läsning av tidskriften sker endast sporadiskt och i ringa 
omfattning. Trots det kan tidningen säga någonting om de förutsättningar 
som existerar för texturval. Svenskläraren är en del av samma pågående 
diskurs som lärarna och styrdokumenten, nämligen den kring 
svenskämnet. Den kan därför genom det samtal som förs i tidskriftens 
spalter förväntas bidra med material till en analys som även ger 
förklaringar, på en mer övergripande nivå, till fenomen som uppträder 
hos undersökningens lärare. För att få en förståelse av denna diskurs 
historiska dimension är alternativen få. Svenskläraren utgör ett 
homogent, kronologiskt material som omfattar hela undersöknings-
perioden och den kan därför spegla sin tillkomsttid på ett helt annat sätt 
än vad konstruktioner av historien utifrån nutid, till exempel i form av 
intervjuer med lärare, skulle kunna. Det är dock värt att framhålla redan 
här att det är genom forskarens blick som sambanden uppstår. Någon 
direkt påverkan mellan Svenskläraren och det empiriska material som 
härstammar från undersökningens lärare går inte att spåra. 

Sammantaget kan man tala om svenskämnen i retoriken, där 
styrdokumenten och debatten kring dessa återfinns, men dit också lärares 
tal om ämnet räknas, och svenskämnen i praktiken, den faktiska under-
                                                
10 Se även Molloy 2002, s 37. 
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visningen, som också påverkas av en rad andra faktorer. Frågan hur de 
olika praktikerna förhåller sig till retoriken utgör en grund för hela 
undersökningen. Det är i detta förhållande det går att hitta komplexiteten 
i förutsättningarna för texturval i gymnasieskolans svenskämne. 
Sammanfattningsvis är syftet med avhandlingen att utröna hur fiktions-
texturval i gymnasieskolans svenskundervisning går till. Utifrån det har 
följande frågeställningar vuxit fram: 

 
• Vilka är förutsättningarna för de texturval som sker i 

gymnasieskolans svenskundervisning? 
• Vilka intentioner, med fokus på texturval, ligger bakom dagens 

läroplaner och kursplaner i svenska för gymnasieskolan? 
• Vilka samtal, i vid bemärkelse, förs om texturval och arbete med 

fiktionstexter i gymnasieskolans svenskämne? 
 
Efter detta inledande avsnitt redogörs mer utförligt för bakgrunden till 
avhandlingens antaganden om ämneskonceptioner och ämnes-
konstruktioner, dels i ett historiskt perspektiv och dels i ett teoretiskt 
perspektiv. I detta inkluderas också tidigare forskning som är närliggande 
denna avhandling för att på så sätt placera in den i ett 
forskningssammanhang. Därefter följer en redogörelse för de metodiska 
överväganden som frågeställningarnas relation till det empiriska 
materialet har krävt innan och under studien. Metodiska problem som 
forskningsprocessen har medfört diskuteras också i detta avsnitt. De 
teoretiska utgångspunkter och perspektivval som föreligger vid analysen 
av det empiriska materialet introduceras i två steg. Den första delen 
redogör för tre teoretiska fält. Det första sätter skolan i ett samhälls-
perspektiv där förändring har avgörande betydelse, det andra diskuterar 
läroplansteori och det tredje tar upp frågor kring text som kulturell 
företeelse, främst med avseende på skolan. Med utgångspunkt i dessa 
vidtar avhandlingens första analytiska kapitel, nämligen det om 
läroplaner ur ett texturvalsperspektiv. Det andra avsnittet med teoretiska 
utgångspunkter och perspektivval tillför ytterligare tre teoretiska fält. Ett 
behandlar mötet mellan läroplaner och lärare, ett annat diskuterar lärare i 
deras sociala sammanhang och det avlutande avsnittet redogör för några 
befintliga modeller kring villkoren för hur innehåll når klassrummet. Med 
dessa som tillägg följer analysen av Svensklärarens debatt och 
metodexempel ur ett texturvalsperspektiv, varpå avhandlingens centrala 
kapitel, där Cecilia och hennes kollegors retorik kring och praktik av sina 
svenskämnen redovisas och diskuteras, vidtar. Avslutningsvis förs i 
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avhandlingens sista kapitel en sammanfattande diskussion kring de olika 
delresultatens betydelse på en mer övergripande nivå. 
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Svenskämnen i retorik och praktik – 
avhandlingens forskningssammanhang 
 
Denna avhandling hör hemma inom forskningsämnet svenska med 
didaktisk inriktning, ofta förkortat Smdi. Inom ramen för ämnet har ofta 
den till skolan knutna svenskämnesdidaktiken på olika sätt varit föremål 
för forskning, men ämnet rymmer också forskning som ligger utanför det 
institutionaliserade skolsammanhanget.11 Ämnets historia som eget 
forskningsämne är förhållandevis kort, men forskning som idag skulle 
kunna tillhöra ämnet har tidigare publicerats inom andra ämnen, till 
exempel litteraturvetenskap och nordiska språk. Forskningsöversikter har 
tidigare gjorts ett antal12 och i stället ges i detta avsnitt genom 
hänvisningar en bild av forskning som fungerat inspirerande för arbetet 
med denna avhandling och som på så sätt utgör det forsknings-
sammanhang som avhandlingen ska placeras in i. Detta görs i samband 
med att de grundläggande förutsättningarna och föreställningarna som 
styr avhandlingen redovisas och diskuteras. 

Svenskämnet intar en central plats i skolan med sitt ansvar för 
undervisning i grundläggande färdigheter som att läsa och skriva, men är 
också traditionellt ett kulturbärande ämne avseende förmedling av ett 
litterärt arv. Ämnets breda innehåll ger möjligheter till många olika sätt 
att bedriva undervisning på och det kan därmed se ut på många olika sätt. 
I detta ligger det ett antagande, nämligen att svenskämnet inte har ett 
givet innehåll. Ofta används begreppet ämneskonceptioner för att 
beteckna detta.13 Jan Thavenius sammanfattar på följande sätt: 
 

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 

                                                
11 Se till exempel Göransson (2004) som beskriver kunskapande under en 
utbildning för brandmän. 
12 Mer övergripande översikter över forskning inom ämnet finns till exempel i 
Molloy 2002 (s 46-51) och Ewald 2007 (s 97-104). Litteraturdidaktiskt inriktade 
genomgångar finns i Bommarco 2006 (s 20-23) och framför allt i Arfwedson 
2006 (passim). 
13 Se till exempel Bergöö 2005. I avhandlingen undersöker hon bland annat hur 
lärarstudenter konstruerar sina svenskämnen och hur lärarutbildningen fungerar 
institutionellt i förhållande till detta. Sidorna 36-61 redogör särskilt för 
ämneskonceptioner. 
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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.14 

 
Att ämnet har konstruerats olika i ett historiskt perspektiv har en 
omfattande och samstämmig tidigare forskning visat (se vidare nedan 
under rubriken På väg mot svenskämnets femte period). Flera 
avhandlingar visar emellertid att ämnet kan se olika ut också i ett 
synkront perspektiv.15 Vid samma tidpunkt kan olika klassrum uppvisa 
avsevärt olika svenskämnen, trots att styrdokumenten är desamma. En 
förklaring till detta ges av Piet Hein van de Ven, som har pekat på hur tre 
kraftfält interagerar när lärare omtolkar definitioner av modersmåls-
undervisningen; ämnets traditioner, konkurrerande pedagogiska, 
institutionella och innehållsorienterade villkor samt lärarens biografi.16 

Flera försök har gjorts att kategorisera svenskämnet i olika 
ämneskonceptioner, exempelvis av Lars-Göran Malmgren, Ulf Teleman 
och Per Olov Svedner.17 Olika konceptioner för modersmålet är heller 
inte unikt för svenskämnet, utan är väldokumenterat också i ett 
internationellt perspektiv.18 Även om denna avhandling i första hand 
avser att studera de delarna av ämnet som har med textläsning att göra är 
inte de övriga delarna ointressanta. För att förstå textläsningens betydelse 
måste ämnets helhet beaktas. Detta gäller såväl i styrdokument som hos 
de verksamma lärarna. Gemensamt för de olika konceptionerna är att de i 
                                                
14 Thavenius 1999a, s 16f. 
15 Se till exempel Malmgren, G 1992a och Molloy 2002. Malmgren visar i sin 
avhandling bland annat hur olika gymnasielinjer karaktäriseras av olika kulturer 
som grundar sig på elevernas sociokulturella skillnader, medan Molloy i sin 
avhandling bland annat studerar möten mellan läraren, litteraturen och eleven i 
en högstadiekontext. Se också Lotta Bergmans kommande avhandling (hösten 
2007). 
16 van de Ven 1987, s 45f. 
17 Malmgren, L 1996, s 87ff. Teleman 1991, s 27f. Svedner 2000, s 108. Se även 
Svedner 1996, s 117ff. Malmgren har kunnat urskilja tre ämneskonceptioner som 
ofta blivit omtalade; svenska som färdighetsämne, svenska som 
litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. 
En tredelning av ämnet gör även Teleman när han urskiljer svenska som 
språkträning, svenska som språk och litteratur och svenska som livskunskap. 
Svedner använder i stället begreppet ambition för att benämna den huvudsakliga 
prioriteringen inom ett ämne och urskiljer sju sådana för svenskämnet: 
språkträningsambitionen, kreativitetsambitionen, kunskapsambitionen, 
attitydambitionen, medvetenhetsambitionen, kulturambitionen och 
ideologiambitionen 
18 Se till exempel Dixon 1969, s 1-13 och Ball/Kenny/Gardiner 1990. 
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praktiken inte existerar i någon renodlad form, men har setts som 
användbara för att benämna de dominerande inslagen och 
utgångspunkterna i ett svenskämne, till exempel en lärares eller ett 
styrdokuments sådana. Även om forskningen har behov av 
kategoriseringar för att studera och förklara verkligheten finner jag de 
olika indelningarna svåra att applicera på denna avhandlings empiriska 
material. Oavsett om det rör sig om styrdokument eller om en lärares 
undervisning visar det sig svårt att urskilja ens tydliga tendenser som 
skulle kunna benämnas enligt kategoriseringarna. Flera olika 
konceptioner eller ambitioner verkar samtidigt, ibland även till synes i 
konflikt med varandra. Att olika svenskämneskonceptioner existerar i 
såväl ett diakront som ett synkront perspektiv är dock en självklar 
grundförutsättning för min undersökning. Emellertid antyder Thavenius 
ovan citerade ord att frågan är mer komplicerad än så. När någon uttalar 
en ambition med ämnet, oavsett om det är en politiker, en enskild lärare 
eller någon annan genom exempelvis ett styrdokument, innebär det att det 
skapas en retorik kring ämnet. Denna retorik existerar på flera olika 
nivåer och ska inte uppfattas som försök att med språkliga medel 
övertyga någon. Snarare handlar det om ett uttryck för uppfattningar om, 
eller diskussion kring, vad ämnet bör vara. Det handlar i betydligt högre 
grad om tal om än tal för någonting. Retorikbegreppet har således 
likheter med konceptionsbegreppet, men öppnar för större möjligheter att 
se svenskämnet som heterogent, där både medvetna och omedvetna 
föreställningar påverkar utseendet. Dessutom skapar det möjlighet att 
urskilja praktiken som en särskild del. Konception används därför i 
betydelsen en föreställning om ämnet, men inte enligt i förväg fastställda 
kategorier, medan retorikbegreppet används för att benämna det tal om 
ämnet som äger rum utanför den direkta undervisningssituationen. Till 
avhandlingens grundläggande begrepp fogas konstruktion, vilket också 
inkluderar praktiska sidorna av ämnet som lärare hanterar. Begreppsparen 
konception-konstruktion och retorik-praktik ska inte ses som polära, utan 
utgör olika nivåer inom utbildningsväsendet. Flera tidigare under-
sökningar som ägnats åt svenskämnet har också haft klassrummet som 
utgångspunkt, men i första hand riktat uppmärksamheten mot vad som 
händer i undervisningssituationen med avseende på eleverna.19 Därmed 

                                                
19 Se till exempel Linnér 1984, Elmfeldt 1997, Molloy 2002, Thorson 2005, 
Bommarco 2006 och Ewald 2007. Linnér visar i sin avhandling hur 
organisatoriska ramar i skolan leder till instrumentella läsarhållningar. Elmfeldt 
analyserar sin egen praktik utifrån receptionsteoretiska, genusteoretiska och 
psykoanalytiska utgångspunkter och diskuterar möjligheterna till ett svenskämne 
där personliga läsupplevelser ryms. Även Bommarco analyserar sin egen 
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har inte de ovan nämnda förhållandena utretts på samma sätt som i denna 
avhandling, vilket gör att den kompletterar den befintliga forskningen 
kring hela undervisningsprocessen. 

Tydligt avläsbar och med normativ grund, om än inte alltid med 
otvetydiga intentioner, är retoriken i skolans styrdokument, framför allt i 
läroplaner och kursplaner. I dessa finns mer eller mindre tydliga 
ämneskonceptioner. Utifrån bland annat styrdokumenten skapar lärare 
sina ämneskonceptioner, men eftersom en rad olika faktorer vid sidan om 
styrdokumenten kan antas påverka lärarna kommer deras retorik kring 
svenskämnet att se olika ut. Den ämneskonception som en lärare ger 
uttryck för utanför skolsituationen är heller inte nödvändigtvis densamma 
som används gentemot kollegor, elever eller ens gentemot sitt eget arbete. 
Det kan därför existera flera olika svenskämnen hos en och samma lärare. 
För att se komplexiteten i retoriken kring ämnesuppfattningen kan 
praktiken, det vill säga den faktiska undervisningen, användas. Varje 
lärares praktik utgörs av ämneskonstruktioner, där i sin tur ämnes-
konceptioner kan vara mer eller mindre framträdande. All den faktiska 
undervisning som en lärare bedriver skulle kunna benämnas en 
konstruktion, men eftersom också praktiken är heterogen och uppvisar 
stora skillnader även hos den enskilda läraren är det mer relevant att tala 
om flera konstruktioner. 

Skillnader mellan retorik och praktik är ett sedan länge 
uppmärksammat fenomen. Exempelvis noterade van de Ven sådana hos 
lärare under 1980-talet. Det som uttrycktes som viktiga förändringar fick 
sällan något genomslag i deras egen praktik.20 van de Ven har även pekat 
på hur det finns flera plan i en lärares retorik, nämligen vad som borde 
göras och vad som kan göras. Retorik handlar för van de Ven om 
perspektiv som legitimerar praktiken och han tolkar skillnaderna mellan 
praktiken och retoriken som skillnader mellan konkurrerande lärar-
perspektiv, härstammande från olika historiska perioder.21 

Enkelt uttryckt kan man säga att det en lärare säger att hon gör 
(bland svensklärare är kvinnor i majoritet) och det hon verkligen gör, inte 
alltid kan antas vara samma sak. Praktiken handlar om konstruktioner 
som inte nödvändigtvis överensstämmer med konceptionen som läraren 
ger uttryck för. Genom att ställa praktiken och retoriken mot varandra, 

                                                                                                          
undervisning med inriktning på litteraturläsningens meningsskapande i ett 
dialogiskt klassrum. Ewald skriver om vilken betydelse läsning av skönlitteratur 
har i skolans så kallade mellanår. Thorson skriver om litteratursamtal mellan 
lärare och elever och fokuserar på textens styrning av läsningen. 
20 van de Ven 1987, s 15. 
21 van de Ven 1987, s 45ff. 
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dock inte i motsats till varandra, kan man skapa en förståelse för hur 
ämneskonstruktionen hos en lärare går till. Avhandlingen kommer därför 
att röra sig mellan de olika retoriska nivåerna och den praktiska 
undervisningen för att kunna se vilka förutsättningar som finns för texters 
inträde i klassrummet. 
 
På väg mot svenskämnets femte period 
En viktig del i denna avhandling är att försöka förstå det sammanhang 
som svenskämnet befinner sig i, såväl på en lokal nivå som i ett 
samhällsperspektiv. I detta är en historisk överblick till hjälp. 
Forskningen kring svenskämnets historia är relativt omfattande och med 
hjälp av den kan en sammanfattning av de förändringar som ämnet 
genomgått sedan introduktionen framställas. Utifrån denna korta översikt 
kommer jag i avhandlingen att uppmärksamma de förändringar som jag 
menar att ämnet just nu står inför. Thavenius har urskiljt fyra perioder för 
att teckna svenskämnets utveckling och de får därför utgöra utgångs-
punkten.22 

Undervisning i svenska har funnits under lång tid, men svenskämnet 
i skolan har en väsentligt kortare historia. Inte förrän en bit in på 1800-
talet fick latinet stegvis ge vika för modersmålet som undervisningsspråk 
i skolorna.23 Svenskämnets första period, modersmålets etableringsperiod 
under första halvan av 1800-talet, satte språket i centrum genom 
formalistisk färdighetsträning. Grammatikstudier hade en central plats 
eftersom dessa av många sågs som grunden för bildning. Läsningen 
begränsades till religiösa texter på modersmålet och till latinets litterära 
kanon för att lära sig sederna och moralen. Därmed skulle litteraturen 
motverka den skadliga effekt som nöjesläsningen ansågs ha. Litterär 
bildning gällande modernare litteratur skapades under perioden i stort sett 
uteslutande på fritiden. I slutet av perioden kom den framväxande 
nationalismen att medföra en kulturell mobilisering för att skapa en 
nationell identitet och litteraturen fick därmed en delvis ny och viktig 
funktion att fylla.24 
                                                
22 Thavenius 1991, s 26ff. Thavenius (1999a), s 13ff. 
23 Thavenius 1999a, s 12. 
24 För en närmare presentation av perioden se till exempel Tarschys 1955, 
Martinsson 1989, Andersson, I 1991, Thavenius 1981, Thavenius 1991, 
Thavenius 1999a och Thavenius 1999b. Tarschys avhandling räknas som den 
första större litteraturpedagogiska studien och behandlar gymnasieskolans 
modersmålsundervisning. Martinssons avhandling behandlar studentuppsatser 
från perioden 1865-1968, där han bland annat utläser hur litterära betydelser 
reproduceras och legitimeras. Thavenius behandlar i böckerna Modersmål och 
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Fullt genomslag för nationalismen nås under nästa period, andra 
halvan av 1800-talet, med en ökad statlig kontroll med ett officiellt 
innehåll genom stadgor, normalplaner och allmänna läseböcker i 
folkskolan. En allt starkare roll för läsning av en framväxande nationell 
litterär kultur ledde till en litteraturhistorisk bildning som till viss del 
ersatte historieämnet och med det startade en konservering av ämnet. 
Särskilt i de lägre klasserna blev ett historiskt innehåll vanligt. Den 
formalistiska metodiken kritiserades från flera håll och ett 
förändringsarbete startades. Detta medförde att läseboken vid sidan om 
att vara en övningsbok även blev kunskapsbildande i sitt innehåll. Flera 
debattörer, till exempel Ellen Key, menade dock att läseböckerna var 
alltför splittrade och inte förmådde väcka läsintresse.25 

Under den tredje perioden, 1900-talets första halva, skapades nya 
bildningsideal i stadgorna. Realbildningens utilistiska synsätt vann mark i 
styrdokumenten och redan från realskolereformen 1905 fanns en strävan 
att göra skolan mer demokratisk, men samtidigt fortsatte konserveringen 
genom de nyhumanistiska ideal som hade en stark tradition inom bildade 
kretsar, till exempel bland läroverkslärare och präster. De nationalistiska 
tendenserna kvarstod i läroverket till och med 1933 års stadga och med 
dem ökade vikten av litteraturläsning. Litteraturen sågs som en del av det 
nationella projektet och hade sitt värde först och främst just därför att den 
var svensk. En nyhet i och med läroverksstadgan 1933 var att man i de 
efterföljande anvisningarna gav förslag på författare och verk som ansågs 
lämpliga att läsa.26 

Tiden efter andra världskriget menar Thavenius kännetecknas av 
massutbildning. En nioårig obligatorisk skola, en gymnasieskola för i 
princip alla och en kraftigt utbyggd vuxenundervisning är några tecken på 
detta. Kännedomen om andra världskrigets diktaturer och koncentrations-
läger medförde att den redan tidigare eftersträvade demokratin nu på 

                                                                                                          
fadersarv (1981) och Klassbildning och folkuppfostran (1991) framför allt 
modersmålsundervisningen under 1800-talet utifrån styrdokument och olika 
debattforum. 
25 För en närmare presentation av perioden se till exempel Tarschys 1955, 
Thavenius 1981, Thavenius 1991, Thavenius 1999b, Martinsson 1989 och 
Andersson, I 1991. 
26 För en närmare presentation av perioden se till exempel Danielsson 1988, 
Martinsson 1989, Brink 1992, Englund, B 1997 och Thavenius 1999b. 
Danielsson granskar i sin avhandling läromedel i svenska för gymnasiet under 
perioden 1945-1975. Så gör även Brink, som dock fokuserar på perioden 1910-
1945. Även Boel Englund använder läromedel för att studera litteraturens 
funktion i Sverige och Frankrike omkring 1920 och omkring 1980. 
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allvar slog igenom i skolan. Undervisning skulle skapa garantier för ett 
framtida demokratiskt samhälle. 

Den nya kursplanen för svenska i läroverket från 1954 placerade den 
moderna litteraturen och sakprosa i centrum. Att en utförlig motivering 
för att bevara ämnets enhet fanns med tolkar Annica Danielsson som att 
splittringen inom ämnet blivit påtaglig. Idealbildande mål med 
nationalistiska inslag ersattes av mål inriktade mot språkutveckling med 
stilkänsla och personlighetsutveckling med kännedom om smak, 
människor och miljöer samt problem och idéer. Förslag på författare och 
verk fanns kvar, men tillagt var uppmaningen att använda till exempel 
film och teaterföreställningar. Den kronologiska läsningen av 
litteraturhistoria tonades ner ännu mer och för första gången användes 
begreppet världslitteratur. Danielsson ser 1956 års anvisningar som en 
anpassning till den verklighet som efterkrigstidens gymnasium såg, där 
elevunderlaget hade blivit betydligt bredare och klasserna därmed mer 
heterogena. Moderniseringen av innehållet ska ses som en strävan att 
tillgodose elevernas intressen, även om målen för litteratur-
undervisningen var desamma.27 

Gun Malmgren menar att gymnasiets läroplan från 1965 
kännetecknas av en tendens mot färdighetsträning. Visserligen betonade 
läroplanen en integration av svenskämnets två grundstenar språk och 
litteratur, men angav samtidigt ett antal huvudmoment med 
stofförteckningar, vilket medförde uppsplittring. Malmgren urskiljer två 
svenskämnen på sextiotalet. Det ”högre” svenskämnet för gymnasie-
elever var ämnescentrerat med fokusering på litteraturhistoriska studier 
och allsidig språklig utveckling. Det ”lägre” svenskämnet för 
fackskoleelever var däremot elevcentrerat och mer inriktat på 
basfärdigheter.28 Samtidigt skulle demokratins principer om tolerans 
förstärkas hos eleverna. Utbildningen skulle kunna leda antingen till 
fortsatta studier eller direkt till arbetslivet. Den allmänbildande 
funktionen fick träda tillbaka för en mer nyttobetonad utbildning, vilket 
kan ses som en anpassning till arbetsmarknadens krav. Sakprosa blir ett 
eget huvudmoment och litteraturhistoria fungerade endast som ett 
komplement till litteraturläsningen. Anvisningarnas riktlinjer talade om 
stora friheter för läraren vid planeringen och denne uppmanades att välja 
områden som kunde inspirera till engagemang och diskussion.29 

I läroplanen för gymnasiet från 1970 (Lgy 70), gemensam för alla 
elever i den nya gymnasieskolan, ser Malmgren tre olika svenskkurser; 
                                                
27 Danielsson 1988, s 23ff. 
28 Malmgren, G 1999, s 90ff. 
29 Danielsson 1988, s 27ff. 
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ett-, två- och treårssvenskan. Medan treårssvenskan mycket liknade den 
tidigare gymnasiesvenskan var ettårssvenskan en förenkling jämfört med 
den tidigare fackskolesvenskan. Någonstans mitt emellan fann man 
tvåårssvenskan. Ettårssvenskan betraktades av många lärare som omöjlig 
att genomföra och verksamheten blev bara en förlängning av 
grundskolan. Man började tala om svenskämnets kris. Fem år senare, 
1975, kom för de tre- och fyraåriga linjerna Supplement 22, som enligt 
Malmgren ger språket som kommunikationsmedel ökat utrymme.30 

Ett ytterligare försök att bryta färdighetsträningens dominans gjordes 
i och med Skolöverstyrelsens skrift Basfärdigheter i svenska från 1976. 
Här framfördes vikten av att språket tränas i ett sammanhang med 
utgångspunkt i eleven. Debatten kring skriften kom att bli hård, då vissa 
ansåg sig orättmätigt kritiserade i sin undervisning och andra tyckte att 
reformtankarna inte gick långt nog.31 Resultatet för gymnasiet blev bland 
annat att Supplement 80, som fastslogs 1982, har en tendens mot en 
funktionell språksyn. Formuleringarna i Supplement 80 för gymnasiet 
medgav en tolkning som inte innebar särskilt stor skillnad mot tidigare 
kursplaner när det gäller litteraturläsning. En viss förstärkning på de 
tvååriga linjerna kunde skönjas, men den största skillnaden var att 
kulturarvsbegreppet började ifrågasättas och man uppmanade att ta upp 
det till diskussion.32 

Många av de föreställningar som Thavenius och andra menar 
kännetecknar statsmaktens skolambitioner under efterkrigstiden kan idag 
betraktas som självklarheter. Massutbildning i betydelsen obligatorisk 
grundskola och gymnasieskola för alla är sedan länge etablerat och nu är i 
stället ambitionen att öka andelen personer med eftergymnasial 
utbildning. Likaså är synsättet att skolan är en viktig instans för 
demokratisk fostran och utveckling sedan länge en obestridd, men 
fortfarande uttalad, del av verksamheten. Samtidigt äger förändringar 
rum. Läroplansreformerna 1994 innebar ett försök att förändra både 
skolans form och innehåll. Läroplanskommitténs huvudbetänkande, Skola 
för bildning, ligger till grund för reformen och här konstateras att skolan 
måste anpassas till det postindustriella samhällets förändringar. I 
utredningen tecknas bilden av ett samhälle där skolan alltjämt ska stå för 
fostran av demokratiska och etiska värden, men där bland annat 

                                                
30 Malmgren, G 1999, s 95f, 100. 
31 Dahl 1999, s 55-66. 
32 Malmgren, G 1999, s 111ff. För en närmare presentation av perioden se vidare 
Danielsson 1988, Englund, B 1997, Malmgren, G 1999 och Thavenius 1999a. En 
sammanställning av forskningen kring svenskämnets historia finns också i 
Lundström 2003. 



 33

teknologisering och internationalisering aktualiserar vikten av individens 
förmåga att göra etiska ställningstaganden utifrån egna värderingar och 
kunskaper. Det egna kulturarvet ska vara en grund, inte för dess egen 
skull, utan för att skapa förståelse och respekt för andra kulturer i en allt 
mer internationaliserad värld. En mångfald av ungdomskulturer, ofta med 
basen i det visuella språket, präglar ungdomars vardag och skolan ska 
hjälpa ungdomarna att förstå sin omgivning. Miljöförstöring kräver en 
förståelse för kretslopp och ekologiska system, men också en förståelse 
för konsekvenser av materiell konsumtion. Arbetslivs- och 
yrkesorientering spelar fortsatt en roll i skolan, framför allt på lokal nivå, 
men medborgerlig bildning med individen, inte arbetsgivare, i centrum är 
skolans huvudsakliga uppdrag.33 

Skola för bildning pekar framför allt på samhällsförändringar och 
ofta verkar de ligga i linje med de förändringar som enligt vissa 
kännetecknar det postmoderna samhället. Därför måste en studie av 
dagens skola, och de förändringar som styrdokumenten genomgått, göras 
mot bakgrund av denna utveckling – en utveckling med så stora 
förändringar att det möjligen blir relevant att, åtminstone gällande 
retoriken, tala om att vi är på väg mot en ny period för svenskämnet, en 
period som kännetecknas av postmoderna drag. Med syftet att förstå 
förutsättningarna för textens väg in i klassrummet utgör väsentliga 
samhällsförändringar en viktig faktor att ta hänsyn till. Med samhälls-
förändringar kan förväntas följa förändringar av skolans inriktning, så 
som Skola för bildning antyder. Flera av läroplanskommitténs 
postindustriella drag torde direkt påverka svenskämnets styrdokument, 
till exempel när det gäller kulturens roll och förmågan att göra etiska 
ställningstaganden. Samtidigt är, som tidigare nämnts, traditionens makt 
stor i skolan. Emellertid är postmodernitetens vara eller inte vara 
omstridd och begreppet är komplext. I de teoretiska utgångspunkterna 
ägnas därför ett avsnitt att vidare diskutera de postmoderna 
dimensionerna och deras förhållande till skolan. 
 

                                                
33 SOU 1992:94, s 85-114. 
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Metodiska överväganden och material-
presentation 
 
Avhandlingen består av fyra analytiska kapitel, där de tre första bygger 
på tre olika empiriska material. Det fjärde utgör en sammanfattande 
diskussion, där de empiriskt underbyggda kapitlen sammanförs och mer 
övergripande slutsatser dras. De tre olika empiriska underlagen kräver tre 
delvis olika angreppssätt och därmed olika metodiska överväganden. 
Nedan redovisas därför varje material för sig, tillsammans med en 
diskussion om hur det har angripits, det vill säga vilka metodiska 
övervägande som gjorts i samband med analysen av dem. 

Gemensamt för analysen av de empiriska materialen är det 
hermeneutiska angreppssättet. En så kallad interaktiv induktion känne-
tecknas av att forskaren omväxlande planerar, samlar in data, analyserar 
fram teoretiska idéer, låter idéerna ligga till grund för ny planering och så 
vidare.34 I hög grad har detta varit fallet för denna undersökning. Utifrån 
en ursprunglig huvudfrågeställning har metoder för datainsamling 
utarbetats. De resultat som sedan framträder under datainsamlingen kan 
benämnas teoretiska idéer och påverkar hela tiden den framtida 
forskningsprocessen. Vissa idéer framstår som värda att studera vidare 
och andra idéer kan i olika skeden avfärdas som mindre intressanta. 
Denna typ av forskning är därför inte lineär. I försök att förstå och 
förklara materialet har tematiska kategoriseringsmetoder använts. Dessa 
temans slutliga utseende är ett resultat av sökandet efter relevanta 
teoretiska idéer. Ibland har det visat sig att mina egna ursprungliga 
föreställningar inte har varit relevanta. Andra gånger har materialet antytt 
resultat som föranlett nya undersökningsvägar. Processens återvänds-
gränder och nya öppningar diskuteras i samband med respektive 
empiriska material nedan. Den övergripande metoden kan kallas abduktiv 
och diskuteras vidare i avsnittet ”Analytisk metod och teoretiska 
tolkningsramar” nedan. 
 
Läroplaner 
Undersökningens första del utgörs av en studie av retoriken kring 
svenskämnet i form av läro- och kursplaner, där utvecklingen från och 
med 1970 års läroplan för gymnasiet (Lgy70) fram till och med dagens 
gällande läroplan följs. I materialet ingår till Lgy70 hörande allmänna 
kommentarer och ämneskommentarer samt planeringssupplement för 
                                                
34 Hartman 2004, s 289ff. 
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svenskämnet. Kursplanerna för gymnasiet tre- och fyraåriga linjer får 
1975 en alternativ version, kallad Supplement 22, som studeras i ett eget 
avsnitt. Detta är även fallet med Supplement 80, som ges ut 1982 och 
ersätter alla tidigare kursplaner i svenska tillhörande Lgy70. Den nu 
gällande läroplanen, Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 
(Lpf94), är den andra av periodens övergripande läroplaner. I samband 
med reformen skrevs också nya kursplaner, där svenskämnet uppdelades i 
två obligatoriska kurser, Svenska A och Svenska B. Dessa kursplaner 
ersattes av nya år 2000. Samtliga dessa dokument ingår i studien. I den 
ursprungliga avhandlingsplanen fanns en tanke om att även inkludera 
läroplanen för gymnasiet från 1965. Det omfattande materialet i dessa 
äldre läroplaner framtvingade dock begränsningar, vilket gjorde att denna 
läroplan efter noggrant övervägande valdes bort från materialet. Ett 
inkluderande av även denna läroplan skulle möjligen ha påverkat 
resultatet i någon mån, men enligt min bedömning gjorde likheterna med 
Lgy70 att läroplanen från 1965 kunde väljas bort utan att det alltför 
mycket påverkar studien. Intressant vore även att studera och jämföra 
grundskolans läroplaner med gymnasieskolans, liksom att inkludera 
förarbeten och utredningar kring läroplanerna och skolan. Även dessa har 
jag dock tvingats välja bort av tidsskäl. Detta har knappast förändrat 
resultaten som föreligger, men att även innefatta dessa dokument i 
studien hade kunnat ge ytterligare en dimension till resultaten. 

Redan en hastig överblick visar att karaktären på de båda undersökta 
läroplanerna skiljer sig kraftigt åt. Medan Lgy70 med tillhörande 
supplement utgör många hundra sidor tryckt text är den totala 
omfattningen för Lpf94 med kursplaner drygt tjugo sidor. Detta medför 
att också tolkningen av dokumenten blir mer omfattande för den äldre 
läroplanen, även om syftet främst är att studera de nu aktuella 
styrdokumenten. Det övriga empiriska materialet har också kommit att 
påverka omfattningen på läroplansanalyserna. Under forskningsprocessen 
uppmärksammade jag ganska snart de likheter som finns mellan de 
verksamma lärarnas praktik och retoriken i Lgy70, vilket skapade en 
anledning att utförligare studera dessa dokument. 

Med hjälp av de begrepp som redovisats och diskuterats i de 
teoretiska utgångspunkterna blir det möjligt att studera den förändring 
som skett över tid och vilka postmoderna tankegångar som fått fäste i 
styrdokumenten. Därmed kan man urskilja en bild av svenskämnet idag 
enligt retoriken, en bild som sedan studien av praktiken kan utgå ifrån. 
Varje styrdokument analyseras dock för sig i nästa kapitel och endast 
sporadiska jämförelser mellan dem. De linjer som kan ses i utvecklingen 
mellan styrdokumenten redovisas i slutdiskussionen under rubriken 
”Postmoderna övergångar i retorik och praktik”. 
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Att analysera historiska dokument medför metodiska problem. 
Dokumenten är en produkt av en historisk kontext och är också en gång 
tolkade i denna kontext. Att i en annan tid tolka dokumenten innebär att 
det görs utifrån en annan kontext. Jag kan därför inte göra anspråk på att 
veta hur styrdokumenten tolkades exempelvis 1970, även om analysen av 
Svenskläraren kan ge en glimt av detta. Att göra en fullständig sådan 
studie skulle bli alltför omfattande för detta arbetes ramar, om det ens är 
möjligt att genomföra. De begrepp som används för analysen är många 
gånger utvecklade i en senare tid än den de avser analysera. Exempelvis 
kan man diskutera huruvida globaliseringens paradox (se vidare nedan 
under rubriken ”Postmoderna dimensioner”) är ett användbart analytiskt 
redskap för en tid som ännu inte talar om globalisering. Med syftet att 
studera utvecklingslinjer menar jag att det blir användbart att använda 
benämningar på fenomen från senare tider även för äldre material. 
Postmoderna dimensioner kan till exempel uppenbara sig i sina embryon 
under andra benämningar, eller för den delen inte uppenbara sig alls, 
vilket också är ett resultat. För att studera fenomen över tid är det 
nödvändigt att upprätthålla en konsekvent begreppsapparat, och för att 
lättare kunna få förståelse för historiska aspekter av utvecklingslinjer har 
jag valt att också ta hjälp av teoretiska utgångspunkter som utarbetats 
under periodens början, exempelvis vissa läroplansteoretiska begrepp. 
Emellertid kan förståelsen aldrig bli oberoende av uttolkaren. ”Sanningen 
hos teorin är således relativ dess sociala och historiska sammanhang”, 
skriver Jan Hartman i boken Vetenskapligt tänkande. Den förståelse 
forskaren har präglar uppfattningen om undersökningsobjektens livsvärld. 
Resultatet blir en så kallad horisontsammansmältning och det är den som 
är ”sanningen” i hermeneutiska undersökningar.35 Detta gäller alla 
resultat i avhandlingen. 

Att ta sig an styrdokument som forskare och som lärare är två olika 
saker. Som forskare har jag med mig hela min utarbetade teoretiska 
verktygslåda för att kunna förstå det jag möter utifrån de valda 
perspektiven. Det innebär att min läsning präglas av en hög grad av 
selektivitet, där vissa fenomen väljs ut för granskning medan andra helt 
sorteras bort. Selektivt läser även läraren, men antagligen på ett annat 
sätt. Läraren ska inte utföra en kritisk granskning av materialet, utan hitta 
en strategi för att genomföra de krav som ställs. Det är därför knappast 
troligt att lärare dagligen funderar över eventuella postmoderna 
dimensioner i styrdokumenten, eller vilka ideologiska konflikter som de 
speglar. Däremot funderar de säkerligen över innebörden av det som står 
i dokumenten. Även om jag som forskare aldrig kan, eller bör, bortse från 
                                                
35 Hartman 2004, s 189. 
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den förförståelse som de valda perspektiven och verktygen ger mig, 
måste jag också hela tiden bära med mig frågan ”Hur kan lärare tänkas 
uppfatta detta?” för att få en realistisk tolkningsram av dokumenten i 
förhållande till praktiken. Gällande Lpf94 har jag egna erfarenheter av att 
som lärare tolka styrdokumenten, vilket säkerligen underlättar skapandet 
av tolkningsramen för denna läroplan. Däremot saknar jag motsvarande 
erfarenheter gällande Lgy70. I vissa fall har detta vållat problem. Ett 
styrdokument är avsett för tolkning och abstraktionsgraden hos 
dokumenten gör det ofta teoretiskt möjligt att göra långtgående 
tolkningar. Att reflektera över vad som är en rimlig tolkning, i betydelsen 
en tolkning som en lärare skulle kunna göra, är därför nödvändigt, även 
om det inte låter sig göras annat än med mycket diffus tillförlitlighet. Ett 
sätt att hantera detta är att låta analyserna vara textnära, vilket gör att 
läroplansanalyserna i denna avhandling präglas av många exempel 
hämtade ur källorna. 

Det förtjänar att påpekas att innebörden av detta metodiska 
övervägande inte är att jag försöker tolka läroplanerna som lärare skulle 
göra. Det är inte möjligt. I stället är det forskarens blick som läser 
texterna och när läraren finns med mig så är det endast ett sätt att skapa 
en ram för tolkningen. Jag har heller inte funnit det motiverat att be 
undersökningens lärare att direkt tolka styrdokumenten de arbetar utifrån, 
eftersom en sådan metod troligtvis skulle medföra starkt situationsbundna 
tolkningar där perspektiven kan antas skifta och förmodligen inte 
samstämma med mina utgångspunkter. I stället ses lärarnas tolkning av 
styrdokumenten som en del av deras ämneskonceptioner och ämnes-
konstruktioner. Som sådana har den historiska delen av läroplansstudien 
visat sig vara av större betydelse än vad som ursprungligen var tänkt. I 
förhållandet mellan ämneskonceptioner och ämneskonstruktioner hos 
lärare har materialet visat att förutsättningar för texturval i Lgy70 
fortfarande i hög grad är möjliga att identifiera. Detta har medfört att 
avsnittet om den äldre läroplanen har fått större betoning under arbetets 
gång. Lgy70 har således inte bara använts för att öka förståelsen för den 
efterföljande läroplanen, utan den har även bidragit till förståelsen av de 
villkor lärare idag arbetar under. 

I analysen av läro- och kursplanerna fokuseras främst på uttalanden 
om fiktionstext, men för att nå en vidare förståelse av den kontext 
fiktionstexterna återfinns i har även mer allmänna yttranden studerats, till 
exempel för att utröna vilka ämneskonceptioner som är mest fram-
trädande och vilka ideologiska dimensioner som återspeglas. Metoden har 
hämtat inspiration från den modell för dokumentanalys som Berg har 
utarbetat och presenterat i boken Att förstå skolan. Modellen kan 
användas för att analysera alla dokument som på ett eller annat sätt 
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primärt berör skolans styrning. Ett syfte är att möjliggöra en kritisk 
granskning av officiella dokument genom att till exempel ställa frågan 
”om det saknas täckning i en nivå för en utsaga som finns i en annan”.36 
Detta skulle för min undersökning till exempel kunna innebära att utsagor 
som återfinns i läroplanens allmänna del inte fullföljs, eller kanske till 
och med motsägs, i kursplaner. Berg delar in dokumentanalysmodellen i 
olika nivåer för att kunna kategorisera olika skrivningar. Detta fungerar 
väl i ett dokument av Lgy70:s storlek, men är svårare i Lpf94, vilket Berg 
också påpekar.37 I min analys finns inte behovet av den typ av strukturella 
kategoriseringar som Berg gör och nivåanalysen är därför inte genomförd 
på det konsekventa sätt som Berg presenterar. Följaktligen använder jag 
inte Bergs benämningar på de olika nivåerna, utan nöjer mig med 
utgångspunkten att styrdokumenten innehåller formuleringar på olika 
nivåer. 
 
Svenskläraren 
Parallellt med läroplanerna följs debatten kring svenskämnet samt 
publicerade metodexempel i Svenskläraren, Svensklärarföreningens 
medlemstidskrift, för att se hur styrdokumenten har mottagits och få en 
bild av hur retoriken kring ämnet har sett ut på en nivå närmare praktiken. 
Svenskläraren är inte det enda tänkbara materialet för detta. Nära till 
hands ligger också tidskriften Svenska i skolan samt en rad pedagogiska 
tidskrifter. Det är också tänkbart att följa debatter i till exempel 
dagstidningar. Den tidsbegränsning som ett avhandlingsarbete styrs av 
har dock framtvingat avgränsningar även här, och Svenskläraren har 
enligt min bedömning varit det lämpligaste materialet för att studera 
debatten kring svenskämnet på gymnasiet. 

Omfattningen av Svensklärarens utgivning har skiftat från fyra till 
sex nummer per år under undersökningsperioden 1970-2005. Samtliga 
nummer omfattas av studien, men ett urval av artiklar har gjorts. De 
debattartiklar och metodexempel där fiktionstexter behandlas har valts ut 
för en närmare analys. Ibland är gränsdragningen svår, till exempel när 
läsningen i ett metodexempel utgör startpunkten för skrivande i någon 
form, men i dessa fall har artiklarna i ett första skede tagits med i urvalet. 
I de allra flesta fall är dock uppdelningen av vilka moment som behandlas 
relativt tydlig och urvalet därmed inte problematiskt. Eftersom 
avhandlingens huvudsyfte är att se förutsättningarna för textens väg in i 
klassrummet har särskilt fokus lagts på att studera hur texturval 

                                                
36 Berg 2003, s 164. 
37 Berg 2003, s 169. 
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motiveras. Ett annat urvalskriterium är att artiklarna i huvudsak ska röra 
gymnasieskolan. I enstaka fall har artiklarna inte specificerat vilket 
stadium som avses, utan handlar om mer allmänna principer, till exempel 
gällande ämneskonceptioner. Dessa artiklar har ingått i urvalet i de fall de 
kan anses ha relevans. 

Det måste dock påpekas att Svensklärarens metodexempel inte 
nödvändigtvis ger en representativ bild av hur svensklärarkårens arbete 
ser ut. Svensklärarföreningen är en intresseförening med sitt eget 
program för svenskämnet och att ett selektivt urval görs av vad som 
publiceras är därför tänkbart. Det är också ett rimligt antagande att de 
som väljer att medverka i tidskriften inte alltid representerar åsikter som 
en majoritet av lärarkåren står bakom. Många gånger kan man tänka sig 
att de som skriver har en ambition att antingen förändra någonting som 
existerar och därmed skapa någonting nytt eller försvara någonting som 
är omdebatterat. På så sätt kan artiklarna ofta sägas behandla 
svenskämnets gränser i någon mån. 

Svenskläraren ses i första hand som en retorisk nivå av svenskämnet. 
De teoretiska utgångspunkterna är därför i huvudsak desamma som vid 
läroplansanalyserna, men kompletteras med ytterligare några perspektiv. 
Även om artiklar med metodexempel säger sig presentera verkliga 
undervisningsexempel går det inte att utröna huruvida detta är fallet. 
Presentationerna är tolkade och bearbetade former av undervisnings-
situationer, ofta med någon form av normativt syfte i förhållande till 
ämneskonceptioner. De kan därför inte alltid sägas vara ett uttryck för 
någon faktisk undervisningspraktik. Däremot är metodartiklarna, liksom 
debattartiklarna, en del av ett pågående samtal kring svenskämnet. Michel 
Foucault kallar den sociala praktik inom vilken en text är möjlig att 
formulera och kan godkännas som ”sann” för diskurs. Det informella 
regelsystem som kontrollerar vad som kan sägas utgör diskursen.38 Såväl 
styrdokument som Svenskläraren och de verksamma lärarna kan sägas 
vara en del av samma diskurs. I tidskriftsartiklarna går emellertid att 
spåra mer nyanserade bilder av texturval än de som uttrycks i styr-
dokumenten. Artiklarna ger också ett bredare perspektiv och ett större 
sammanhang att placera in undersökningens lärare i. Den historiska 
dimensionen av undersökningen av Svenskläraren ger ökade möjligheter 
att förstå hur den kontext som dagens lärare är verksamma i har vuxit 
fram. Därmed bidrar den till möjligheterna att kunna förklara lärares 
agerande. Forskningsprocessen har också visat ett antal fenomen som jag 
inte på förhand hade föreställningar om och som låter sig förklaras med 
hjälp av Svenskläraren som en del av samma diskurs som lärarna. 
                                                
38 Foucault 1993, passim. 
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Diskursanalysen har vidareutvecklats av bland annat Norman Fairclough 
i analyser av hur språket är förbundet med maktrelationer. Språket är inte 
bara ett verktyg, utan också en bärare av perspektiv och värderingar.39 
Detta synsätt är genomgående för alla texter i denna undersökning. Även 
lärarna blir delaktiga i diskursen genom sitt tal om svenskämnet. Däremot 
genomförs inte konsekventa diskursanalyser i avhandlingen, eftersom 
materialet även omfattas av data som inte är språkligt uttryckta inom 
diskursen. 
 
Skolpraktiker 
Att låta lärare komma till tals är en ambition med undersökningens tredje 
del. För att få en bild av lärares retorik kring ämneskonstruktioner och 
texturval har fyra gymnasielärare i svenska intervjuats vardera fyra 
gånger under en termin. Utgångspunkten att ha liknande yttre 
förhållanden resulterade i önskemålet att alla lärarna skulle arbeta på 
samma skola, vilket ger ökade möjligheter att ur forskningssynpunkt 
beakta skolkultur som en bakgrund till lärarnas arbete. Efter att ha fått 
skolledningens medgivande kontaktades samtliga verksamma svensk-
lärare vid en svensk kommunal gymnasieskola med en förfrågan om de 
ville deltaga i undersökningen. Kravet för deltagande var att de under 
undersökningsperioden undervisade i gymnasiets kurser Svenska A 
och/eller Svenska B. Alla utom en svarade på den skriftliga förfrågan och 
av det tjugotal lärare som kontaktats var det till slut endast fyra som ville 
och hade möjlighet att deltaga under undersökningsperioden. Då dessa 
fyra utgjorde ett acceptabelt urval med avseende på kön och antal år inom 
yrket blev de undersökningens informanter. I den ursprungliga 
forsknings-planen var tanken att följa fem lärare för att ha en ”reserv” 
ifall någon skulle falla bort av någon anledning. De rådande omständlig-
heterna gjorde dock att jag fick nöja mig med dessa fyra. Något frånfall 
kom lyckosamt nog inte att inträffa under den termin undersökningen 
pågick och materialet blev därför det ursprungligen tänkta. De fyra 
lärarna presenteras närmare i samband med analyserna i kapitlet 
”Konceptioner och konstruktioner – texturval hos lärare”. 

Min egen erfarenhet som gymnasielärare i svenska gör att jag står 
undersökningsfältet nära. Avhandlingens frågeställningar härstammar 
åtminstone i viss mån från den egna praktiken och är på så vis tydligt 
motiverade. Om att inträda på fältet skriver Margot Ely i Kvalitativ 
forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar. Att undersöka det 
välbekanta kan underlätta förståelsen av de iakttagna fenomenen, men det 

                                                
39 Fairclough 1995a, passim. 
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kan också skapa rollkonflikter där forskarrollen blir svår att skilja från 
andra roller inom fältet.40 För mitt vidkommande har ambitionen att 
förstå även strukturer som inte omedelbart framträder inneburit att 
behovet av en välbekant miljö har varit betydande. Dessa strukturer kan 
handla om allt från hur lärare bokar klassuppsättningar av litteratur till 
vilka grundprinciper som varit rådande när lärare placerats i olika 
arbetsrum. Det är därför ett medvetet val att göra undersökningen på en 
skola där jag själv tidigare arbetat som lärare, trots att det medför 
metodiska problem när min förförståelse av fältet riskerar att vara 
lärarens snarare än forskarens. Förförståelsen innebär däremot att jag har 
större möjligheter att förstå under vilka omständigheter, såväl praktiska 
som retoriska, lärarna arbetar på just denna skola, och därmed i högre 
grad har möjlighet att ge relevanta förklaringar till deras agerande. Men 
det innebär också att förståelsen är en sammansmältning av min egen 
förståelse och de fyra lärarnas förståelse av fältet.41 

Min egen lärargärning på den undersökta skolan avslutades närmare 
tre år innan jag återvände för att göra studien och av de intervjuade 
lärarna var två verksamma på skolan även under min tid som lärare där. 
Någon närmare yrkesmässig kontakt har jag inte tidigare haft med dessa 
två, men möjligen kan deras vetskap om vem jag är på något sätt ha 
påverkat deras vilja att deltaga i undersökningen. Att ha kontakter inom 
skolan har också inneburit att problem med att få tillgång till fältet och att 
hitta ”grindvakter”, det vill säga personer som kan ge tillgång till 
undersökningsfältet,42 har kunnat minimeras. Den tid som förflutit sedan 
min tid som lärare på skolan kan ha inneburit att saker har förändrats, 
även om tre år i detta fall är en relativt kort tid. I de fall förförståelsen har 
haft betydelse för tolkningar har jag dock varit tvungen att kontrollera att 
de strukturer jag baserar tolkningen på fortfarande är gällande. Emellertid 
har jag under undersökningsperioden inte kunnat iaktta några tecken på 
att större förändringar skulle ha ägt rum. 

Att inta en forskarroll i en miljö där man tidigare har vistats i en 
annan roll innebär att man måste göra det välbekanta obekant för att 
kunna göra det obekanta välbekant. Ett öppet sinne och en villighet att 
konfrontera, och kanske förkasta, sina egna trosuppfattningar är delar av 
detta.43 En annan del är att ha med sig de rätta verktygen, det vill säga de 
teoretiska utgångspunkterna, för att kunna få hjälp att förstå det man ser. I 
detta ingår också att vara öppen för att förändra utarbetade system och 

                                                
40 Ely 1993, s 22ff. 
41 Hartman 2004, s 191. 
42 Jämför Ely 1993, s 26. 
43 Ely 1993, s 137-145, 149f. 
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metoder om det blir nödvändigt. I en datainsamling där materialet på 
förhand inte är givet, så som är fallet med exempelvis intervjuer och 
observationsanteckningar, är denna beredskap särskilt viktig. Analysen 
bygger på reflektioner som görs under forskningsprocessens gång. Dessa 
reflektioner kräver ibland nya perspektiv och nya verktyg för att kunna 
förstås. På så sätt växer behovet av teoretiska verktyg och perspektivval 
fram under arbetet utifrån vissa givna utgångspunkter. I kombination med 
förförståelsen används teoretiska begrepp för att få syn på relevanta delar 
av det undersökta fältet. Flera av de föreställningar jag har haft med mig 
in i studien har visat sig åtminstone delvis felaktiga och de förväntade 
förklaringsmodellerna fick därför modifieras eller bytas ut. Dessa fall 
diskuteras vidare framför allt i avhandlingens slutkapitel. 

Förutom att kunna analysera hur man som forskare påverkar 
situationen måste man också kunna vara stabil i rollen som forskare. I 
kontakten med lärare är det lätt att återgå just till lärarrollen, med den 
uppenbara risken att man då påverkar de lärare man är där för att studera. 
Ofta kan det till och med vara nödvändigt att i forskningssituationen inte 
uttala det man ser i rollen som forskare för att undvika inblandning i den 
pågående praktiken. Exempelvis kan läraren hos forskaren söka stöd för 
sin undervisning eller be om råd i betygssättning. I de fåtaliga fall detta 
har förekommit i min undersökning har jag alltså inte kunnat ingripa, 
varken som forskare eller som lärare. I stället erbjöd jag studiens lärare 
att samtala om deras praktik direkt efter undersökningens genomförande, 
det vill säga i samband med terminsslutet. Detta accepterades av alla fyra. 

För att undersöka lärarnas retorik kring sitt svenskämne användes vid 
materialinsamlingen halvstrukturerade intervjuer, där ett givet tema och 
några grundfrågor finns, men där strävan är en dialogliknande struktur, 
vilket innebär att lärarna kan prata fritt om hur de ser på olika saker utan 
att intervjuaren styr svaren genom situationsbundna tolkningar.44 
Intervjuns syfte är ”att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld 
i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”.45 Den halv-
strukturerade intervjuns samtalsliknande form medför att dialogen 
oundvikligen kretsar kring annat än det undersökningen har för avsikt att 
avhandla, men detta minskar samtidigt risken för att informanten ger de 
svar de tror att intervjuaren vill ha eller svar som de kan komma på i 
hastigheten. Den sistnämnda typen av svar är dock inte ointressanta för 
resultaten, eftersom de inte i samma grad blir ”tillrättalagda” av 
intervjusituationen. Samtidigt konstaterar Roger Säljö att det inte finns 
någon omedelbar relation mellan det vi tänker och det vi säger. 
                                                
44 McCracken 1988, s 21, 37ff. Kvale 1997, s 117ff. 
45 Kvale 1997, s 13. 
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Intervjusvaren ska därför inte ses som ett uttryck för lärarens tankar, utan 
som en situerad handling, och därmed också studeras som en sådan.46 
Svaren är ett uttryck för en retorisk nivå av ämneskonstruktionen som 
inte nödvändigtvis till fullo överensstämmer med lärarens tankar kring 
konstruktionen. Vid enstaka tillfällen har dessa problem blivit synliga. 
Exempelvis kommenterar Annika, en av undersökningens lärare, vid ett 
tillfälle en av mina frågor med att ”det känns som att du vill åt någonting 
här. Jag är inte riktigt säker på att…”.47 Disa, en annan av lärarna, 
konstaterar i slutet av undersökningsperioden att det ”har varit jobbigt att 
formulera sig. Man har det där i sig att ’Säger jag rätt? och…’Säger jag 
egentligen vad jag menar eller svarar jag bara på en fråga?’”.48 Dessa två 
exempel visar att lärarna är väl medvetna om de situationsbetingade 
förhållanden som råder vid intervjuer. Samtidigt visar det att de tar sin 
roll som informant på allvar och verkligen vill bidra med information. 

Som intervjuare måste jag ha en medvetenhet om hur jag styr 
intervjun, men också hur olika förhållanden i situationen möjligen 
påverkar. Att skapa en trygg atmosfär kring situationen kan många 
gånger vara svårt, till exempel beroende på att den intervjuade läraren 
känner sig i underläge eller att det är svårt att i en skola hitta en lokal där 
intervjun kan äga rum i lugn och ro. Att sammankoppla intervjuer med 
klassrumsobservationer, vilket har gjorts i undersökningen, är ett sätt att 
öka resultatens validitet, men såväl resultaten av intervjuer som av 
observationer är i till slut alltid avhängiga forskarens tolkningar och dessa 
är alltid till viss del oförutsägbara.49 

För intervjuerna har i huvudsak ett mindre mottagningsrum på skolan 
använts, vilket inneburit att samtliga intervjuer har kunnat genomföras 
ostört och på tider bestämda i förväg. Rummets möblering har bestått av 
två stolar och ett bord, uppställda för att kunna föra samtal. Ljud-
upptagningar av intervjuerna har genomförts med minidisc-spelare och 
separat mikrofon. Utrustningen tillsammans med det avskilda och volym-
mässigt avgränsade rummet har givit inspelningarna en bra ljudmässig 
kvalitet, där det inte har uppstått några yttre störningar. Lärarna har i 
förväg informerats om att intervjuerna inte kommer att ta längre tid än 60 
minuter, men att de förmodligen kommer att ta minst 30 minuter. Såväl 
att intervjua som att bli intervjuad är krävande och enligt min bedömning 
är 60 minuter en rimlig övre gräns för hur länge både den som intervjuar 
och den som blir intervjuad kan antas kunna hålla koncentrationen uppe. 
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Intervjuerna har också, med ett undantag (62 minuter), hållit sig inom den 
tänkta gränsen. 

De inspelade intervjuerna har skrivits ut i sin helhet. Detta innebär att 
en tolkning måste ske, då en muntlig kommunikationsform ska 
omvandlas till en skriftlig. Bland de olika alternativ som står till buds 
föreslår Steinar Kvale att skriftspråkliga normer får råda vid utskrifter för 
den typ av forskning som är fallet i denna avhandling. Exempelvis ges 
yttranden en meningsstruktur och upprepningar utan innebörd stryks. 
Detta underlättar både lärarens möte med de egna intervjuerna och den 
framtida läsarens möjlighet att tillgodogöra sig exempel ur materialet.50 
Samtidigt som materialet blir mer lätthanterligt förlorar utskrifterna den 
del av kommunikationen som rösten utgör. Ljudinspelningarna finns 
därför hela tiden med för att vid behov komplettera utskrifterna under 
analysen. 

Lärarna fick genom intervjuerna möta och möjlighet att kommentera 
delar av sin egen praktik. För att komplettera eventuella kontextuellt 
betingade svar i intervjusituationen och för att undvika eventuella 
missförstånd som inte omedelbart upptäcks är det lämpligt att läraren 
också får möta och kommentera sina svar från föregående intervju. Av 
den anledningen gavs lärarna möjlighet att läsa utskriften av en 
genomförd intervju innan nästa intervju utfördes. De fick sedan i den mån 
de önskade kommentera utskriften. I de allra flesta fall hade lärarna inte 
några kommentarer över huvud taget, men vid något enstaka tillfälle ville 
en lärare förtydliga något som denne upplevde hade blivit oklart. Ett 
metodiskt problem med att lärarna ser sina egna intervjusvar är att de kan 
”tolka” sig själva och möjligen vilja uttala hur de egna svaren ska tolkas. 
I deras kommentarer finns dock inte några utläsbara sådana försök. 

Intervjuerna ger uttryck för retoriska nivåer hos lärarna. Dessa 
överensstämmer inte nödvändigtvis med den praktiska nivån. Därför har 
intervjuerna kompletterats med deltagande klassrumsobservationer, 
givetvis utan att jag på något sätt aktivt interagerat i den pågående 
praktiken. Med avgränsningen att undervisningsgruppen under den 
aktuella terminen måste läsa Svenska A eller Svenska B blev endast fem 
grupper aktuella, två grupper hos en av lärarna och en hos de övriga tre. 
Undervisningsgrupperna kom att sammanfalla med klasser från 
gymnasieprogram, vilket torde vara det vanligaste sättet att organisera 
undervisning på. Svenskundervisning i fem grupper visade sig också 
ligga vid den övre gränsen för vad man kan förväntas hinna med att följa 
samtidigt, eftersom ambitionen var att närvara vid samtliga lektions-
tillfällen. Detta innebar att åtminstone delar av i stort sett varje dag till-
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bringades på skolan. Vid några tillfällen var det inte möjligt att närvara på 
lektioner på grund av att flera inföll samtidigt. I dessa fall valdes den 
lektion som jag, utifrån vad lärarna sade att lektionen skulle avhandla, 
ansåg ha störst möjlighet att besvara mina frågeställningar, i praktiken 
oftast den lektion som var mest inriktad mot fiktionstexter. 

De etnografiska intryck som klassrumsobservationerna skapade 
bevarades genom minnesanteckningar, vilka genomlästes och 
kompletterades i anslutning till lektionen eller senast dagen efter. 
Anteckningarna har en viss grad av systematik, där klockslag och 
undervisningens innehåll och metoder, särskilt sådant som rörde 
fiktionstexter noterades. För att kunna utläsa en bild av den retorik kring 
ämnet som förekom i direkt anslutning till undervisningssituationen 
nedtecknades i synnerhet lärarens tal kring litteratur och motiveringar till 
texturval i förekommande fall. I en avgränsad spalt på mina 
anteckningsblad gavs utrymme för att anteckna mina egna tankar och 
funderingar som uppstod under observationerna och som många gånger 
låg till grund för senare intervjufrågor. Anteckningarna utgjorde både en 
uppföljning av och en utgångspunkt för intervjuer. I en inledande intervju 
uppmanades läraren att kommentera förberedelsen av undervisningen. 
Därefter observerades ett antal lektioner för att studera praktikens utfall. 
Avslutningsvis kommenterade läraren den genomförda undervisningen 
utifrån mina frågor. Detta gav intervjuerna en huvudsaklig struktur som 
upprepades under cirka fem månaders tid, men vid sidan om den 
strukturen kom intervjusamtalet också att inkludera andra saker. 
Metodiskt visade det sig svårt att genomföra undersökningar om lärarnas 
retorik innan lektionernas genomförande, eftersom de utförde 
detaljplaneringen i nära anslutning till lektionerna ifråga, ofta samma dag 
eller kvällen innan. Därför kom intervjusamtalen om den kommande 
undervisningen att kretsa kring tänkta arbetsområden på ett övergripande 
plan, medan samtalen om den genomförda undervisningen kunde befinna 
sig på en mer konkret nivå. 

Vid deltagande observationer finns en risk att själva observerandet 
ändrar det som observeras. Därför är det viktigt att forskaren hela tiden är 
så medveten som möjligt om vilka störningar som deltagandet orsakar 
och i möjligaste mån motverkar dessa, menar Ely. Att analysera och 
beskriva vad som fungerat och vad som inte fungerat är också en viktig 
del i arbetet.51 Lärarna i undersökningen har på förhand informerats om 
forskarens roll som observatör, utan möjlighet att interagera i under-
visningen. Detta har fungerat bra. Samtliga lärare menar att de inte har 
störts av att ha en utomstående i klassrummet eller till och med att de har 
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glömt bort observatören. Trots det blir forskaren aldrig ”en fluga på 
väggen”. Även som tyst observatör är forskaren deltagande i 
klassrumspraktiken och kommer i någon mån att påverka den. Detta 
innebär ett etiskt dilemma när lärarna informeras om undersökningens 
syfte. Ju mer de vet av vad forskaren vill studera, desto troligare är det att 
de påverkas i just detta. ”Det är viktigt att vara ärlig. Hur man ska vara 
det, dvs hur detaljerat man ska redogöra, är specifikt för varje forsknings-
projekt”, skriver Ely.52 I min undersökning har lärarna varit medvetna om 
de övergripande syftena, det vill säga att jag velat studera hur 
svenskämnen konstrueras och att jag i första hand har studerat textval och 
textanvändning. De har dock inte känt till mina exakta frågeställningar 
eller mer specifika utgångspunkter och perspektivval. Med denna 
information har de förefallit nöjda och heller inte frågat mer om studien 
under undersökningsperioden. Vilka slutsatser de dragit om under-
sökningens syften utifrån intervjuerna kan jag dock inte veta och därmed 
heller inte hur detta eventuellt har påverkat dem. 

För att påverka undervisningsprocessen så lite som möjligt har jag i 
den mån det har varit möjligt placerat mig avsides från eleverna, oftast 
längst bak i klassrummet. Detta innebär i och för sig att jag ur lärarens 
perspektiv har synts bättre, men jag har samtidigt kunnat närvara utan att 
störa eleverna på samma sätt som skulle ha skett om jag suttit i direkt 
anslutning till dem. Vid undersökningens början har alla elever fått ta del 
av varför jag kommer att sitta i klassrummet under en termin och även 
inbjudits att när som helst ställa frågor kring mitt arbete. Det är dock 
endast vid ett fåtal tillfällen som någon elev har frågat hur det går med att 
”skriva boken”. De föreföll i hög grad vara opåverkade av min närvaro 
och verkar ha nöjt sig med vetskapen om att jag är där för att studera 
läraren. Detta har även bekräftats av samtliga lärare. 

”Kvalitativ forskning är en etisk sysselsättning”, menar Ely. Etiska 
överväganden är av betydelse på varje stadium av den kvalitativa 
forskningen. Med tiden lär man känna de människor man studerar och 
måste påminna sig om att uppgiften är att beskriva och analysera, inte att 
hjälpa eller bedöma.53 Samtliga lärare har innan undersökningsperioden 
informerats om Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning,54 där bland annat konfiden-
tialitet och informantskydd är starkt betonat. Samtidigt har jag betonat 
betydelsen av att jag som forskare inte kan deltaga aktivt i under-
visningen, varken under planering, utvärdering eller i själva under-
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visningssituationen. I ett arbete som går ut på att göra en kritisk analys av 
lärare är risken överhängande att framställningen blir, eller uppfattas som, 
normativ och att lärarna som individer i någon mån kan uppfattas ha 
professionella brister, även om ambitionen aldrig har varit att framställa 
dem på detta sätt. Därför anser jag det vara på sin plats att påpeka att mitt 
huvudsakliga intryck av de undersökta lärarna är positivt. De har alla en 
god social kontakt med sina elever och arbetar hårt för att de ska nå 
målen, trots att förutsättningar i form av elevernas förkunskaper och 
skolans resurser många gånger är bristfälliga. De problem som framträder 
i avhandlingens analys är i stort sett uteslutande av strukturell karaktär 
och ska inte ses som i första hand knutna till enskilda individer. 

Den kategorisering som sker i urval och utifrån intervjuerna gör inte 
anspråk på att kunna generaliseras i kvantitativa termer, utan utgör just ett 
försök att öka förståelsen för retoriken och praktiken i enskilda fall. 
Medan den kvantitativa metoden inledningsvis isolerar och definierar 
kategorier för att undersöka relationen mellan dem är definierandet av 
kategorier en del av forskningsprocessen med en kvalitativ metod.55 
Forskaren bör ”försöka analysera formaliserad undervisning som 
situerade kommunikativa praktiker som utvecklas inom ramen för ett 
etablerat verksamhetssystem med långa och starka traditioner”, skriver 
Säljö.56 Att studera och redovisa en social verklighet innebär ett 
rekonstruerande efter att en urvals- och tolkningsprocess ägt rum. Denna 
process startar redan under intervjusituationen genom intervjuarens 
interaktion i lärarens berättelse.57 De valda perspektiven hjälper till att 
fokusera konstruerandet. Intervjuerna och observationerna gör det även 
möjligt att urskilja didaktiska tankevärldar som inte går att förutse. 
Exempelvis kan texturval möjligen förklaras med hjälp av litteratur-
pedagogiska teorier som lärare medvetet eller omedvetet följer. Sådana 
modeller går inte i förväg att bestämma utan måste föras in i analysen där 
det förefaller relevant.  

Den ”läsning” som forskaren gör av läraren i klassrummet, liksom av 
intervjuerna, är endast en av flera tänkbara. Tolkningen kommer alltid att 
bära spår av uttolkaren och att göra observationer utan att läsa in 
förutfattade idéer kräver träning. Att konfrontera sig själv är därför en del 
av forskningsprocessen.58 Tillsammans med utarbetandet av fungerande 
analysverktyg är detta är en viktig anledning till att göra en pilotstudie. 
En sådan utfördes därför med en lärare under en period terminen före den 
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 49

faktiska undersökningen. Det insamlade materialet från pilotstudien ingår 
inte i analysmaterialet, men har hjälpt till att skapa metoden till huvud-
undersökningen, till exempel genom att ge erfarenheter kring vilka frågor 
som är relevanta att ställa och hur man ställer dem. 

Ytterligare en egenskap som krävs vid studier av en oförutsägbar 
kontext är öppenhet och flexibilitet inför de data man stöter på för att 
undvika den klassiska fällan att bara se det man letar efter. Molloy kallar 
den typ av frågor som uppstår ur materialet för materialgenererade 
frågor.59 Att uppmärksamma materialgenererade frågor leder till en 
vidgad förståelse genom nya tolkningar. Vikten av att kunna hantera de 
teoretiska utgångspunkterna och perspektivvalen i sådana situationer är 
uppenbar. I någon mån är de flesta av denna undersöknings intervjufrågor 
materialgenererade, några skapade i förväg utifrån observationer och 
tidigare intervjuer och andra uppkomna direkt ur den pågående intervju-
situationen. 

Det material som har genererats av intervjuer och observationer, det 
vill säga utskrifter och anteckningar, skiljer sig till karaktären från till 
exempel styrdokument och tidskriftsartiklar och har också uppstått på ett 
annat sätt. Viktigt att ha i åtanke är att jag både är (med)författare till och 
uttolkare av materialet. Texternas mening är inte egenskaper i texterna, 
utan min tolkning. Vad jag ser kan inte skiljas från mitt perspektiv. Ändå 
är materialet, precis som styrdokumenten och tidskriftsartiklarna, texter 
och måste också behandlas som sådana vid tolkningen. Bergöö kallar 
texter som enbart härrör från forskningsprojektet, det vill säga sådana 
som inte skulle existera om inte forskningsprojektet existerade, för just 
forskningstexter.60 Intervjuer och observationsanteckningar ska ses som 
sådana texter. För att hantera dessa krävs delvis andra perspektiv än vad 
analysen av läroplanerna och Svenskläraren kräver. De sistnämnda står i 
avhandlingen som en fond för lärarnas retoriska och praktiska nivåer när 
det gäller ämneskonstruktionen, men analyserna av konstruktionerna har 
en annan grad av komplexitet då de också kräver diskussioner kring 
exempelvis lärares förhållande till läroplanen och sociokulturella faktorer 
i lärares liv och arbete. De teoretiska utgångspunkterna kompletteras 
därför med dessa perspektiv inför analysen av lärarnas texturval. 

De resultat som framkommer i analysen av lärarna är beskrivningar 
av enskilda exempel, även om de organiseras och redovisas tematiskt och 
i vissa fall till och med jämförs. Detta innebär att resultaten inte är 
generaliserbara, men kan däremot diskuteras som exempel inom det 
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ämnesdidaktiska fältet. Jan Einarsson konstaterar angående 
fallbeskrivningar att: 

 
Värdet av fallbeskrivningar ligger, förutom att de blir levande och 
mångfasetterade, i att de kan tjäna som mallar. Vi kan hålla upp 
fallbeskrivningarnas bilder och jämföra dem med andra likartade 
situationer i nya undersökningar eller i våra egna vardagsliv. […] 
Vi får en hjälp att se vår vardag och vi får en höjd medvetenhet. Vi 
kan se vissa återkommande samband. Men vi har fortfarande ett 
generaliseringsproblem. Och det lär vi få dras med […]61 

 
I bästa fall kan alltså de beskrivningar som här görs öka vår medvetenhet 
om hur ämneskonstruktioner går till och hur villkoren för textens väg in i 
klassrummet ser ut. Gun Malmgren menar att det i denna typ av forskning 
finns ”en spänning i analysen mellan beskrivning av materialets mångfald 
och detaljer, rekonstruktioner av röster å ena sidan och sammanfattande 
helhetsmönster och jämförande tolkningar å den andra”.62 Pierre 
Bourdieu å sin sida hävdar att detta också innebär att forskaren försöker 
”klarlägga det sociala rummets konstruktionsprinciper” för att föra in 
strukturerna i modeller. Reella skillnader ska inte sökas i individers 
särdrag, utan i ”de olika kollektiva historiernas enskildheter”.63 Lärarna 
kan därför diskuteras som enskilda exempel med alla sina nyanser, men 
de kan också jämföras för att se skillnader och likheter och för att utröna 
tänkbara mönster i deras gemensamma historia. De kan däremot inte, och 
så är också fallet med alla andra lärare, ses som representativa för 
lärarkåren. 
 
Analytisk metod och teoretiska tolkningsramar 
Att välja utgångspunkter för att besvara en avhandlings frågeställningar 
är ingen enkel uppgift och kanske särkilt inte när den handlar om skolan. 
”[A]tt försöka lyfta fram och skärskåda skolans samlade komplexitet”, 
skriver skolforskaren Gunnar Berg, ”kräver analytiska verktyg […] med 
en sådan vidd och ett sådant djup att den förmår fånga in åtminstone 
bärande delar av denna komplexitet”.64 Varje val innebär också en 
begränsning av möjligheterna att hitta svar och därför kan aldrig 
fullständiga svar ges. Att av nödvändighet välja ett eller några perspektiv 
betyder att man väljer bort andra. Därmed har man som forskare också 
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valt en position, vilken kommer att påverka det sätt man ser materialet på. 
Min position är, som tidigare redogjorts för, den ämnesdidaktiska. Det 
innebär att iakttagelser jag gör och de förklaringsgrunder jag använder 
utgår från denna position, men avhandlingens frågeställningar kräver 
också utgångspunkter i andra diskurser. Även om forskningsmetoden inte 
har etnografiska ambitioner finns en etnografisk ansats i studien av 
lärarna. En sådan insamlingsmetod låter sig inte till fullo kontrolleras, 
vilket innebär att det i förväg är svårt att skapa analytiska kategorier eller 
teoretiska ramar inom vilken analysen ska ske. I stället växer teori och 
empiri fram tillsammans och beroende av varandra, det vill säga 
abduktivt. Birgitta Qvarsell menar att man i abduktionen utgår 
 

från föreställningar om det undersökta objektet och använder 
teoretiska begrepp för att ”zooma in” relevanta delar och aspekter 
av det undersökta fältet. Man prövar inte hypoteser, snarare kan 
det hända att man finner sådant som gör att man kan snickra ihop 
försöksvisa svar i form av hypoteser, men det rör sig hela tiden om 
en stor rörlighet mellan teoretiska begrepp som sökhjälp och 
empiriska fynd, som ofta har karaktär av oväntade händelser.65 

 
Analysen har därför inte ett teoretiskt fundament, utan de teoretiska 
utgångspunkterna ska ses som en repertoar av begrepp som successivt har 
byggts upp utifrån de behov som funnits att kunna förstå och förklara 
empiriska fynd, även om dessa inte alltid är oväntade. Eftersom 
förståelsen av texturvalsprocesser kräver nyanserade perspektiv hämtas 
begreppsrepertoaren från flera olika diskurser. Gällande styrdokument 
och tidskriften Svenskläraren är materialet visserligen fastslaget i förväg, 
men eftersom undersökningen av dem inte utgår från givna hypoteser och 
dessutom delvis relateras till de verksamma lärarna blir också här en 
öppenhet inför materialet nödvändigt. I högre grad än för lärarna har 
emellertid ett antal utgångspunkter i förväg kunnat utarbetas, exempelvis 
gällande läroplansteori. Den rörlighet som den analytiska processen 
innebär gör den svårbeskriven. Analysen startar redan vid den selektiva 
insamlingen av material från de verksamma lärarna och vid den selektiva 
läsningen av styrdokument och tidskriftsartiklar. Nästa steg, även om de 
inte ska ses som kronologiskt följande efter varandra, innebär en tematisk 
organisering av materialet. Även för detta krävs en analys. Utifrån 
framställda teman fördjupas förståelsen och därmed förklarings-
möjligheterna, även på en mer övergripande nivå. Målsättningen, att 
kunna förstå och förklara förutsättningarna för texturval, kan då 
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kompletteras med en diskussion om vilka didaktiska implikationer 
resultatet har. 

Nästa kapitel, Läroplaner i förändring, inleds med en presentation 
och diskussion av ett antal begrepp som är användbara i läroplans-
analyser. Till att börja med beskrivs och definieras de postmoderna 
samhällsförändringarna. Därefter följer ett avsnitt med en presentation av 
relevanta begrepp inom läroplansforskningen. Avhandlingens huvudsyfte 
kräver en fördjupad diskussion kring läroplanens, svenskämnets och 
litteraturundervisningens ställningstaganden om bland annat kulturellt 
meningsskapande hos individen. Därför behandlar ett avsnitt forskning 
och teorier kring kulturarv, identitet, bildning, värdering, det vidgade 
textbegreppet och texturvalsprinciper. Den utvunna begreppsapparaten 
har använts för att kunna tolka läroplanernas yttranden kring texturval. 

Dessa teoretiska utgångspunkter följer sedan med till avsnitten om 
Svenskläraren och de verksamma lärarna och kompletteras där med 
ytterligare begrepp. En utvecklad begreppsapparat för att kunna diskutera 
sambandet mellan läroplaner och den faktiska undervisningen är ett 
sådant komplement. Frågor om lärares liv och arbete som kan tänkas ha 
betydelse för litteratururvalet i undervisningen blir också viktigt och 
ägnas ett särskilt avsnitt. Därefter utvecklas resonemanget kring textens 
funktion i praktiken. Slutligen diskuteras de teorier som tidigare forskare 
har framställt kring konstruerandet av ämnesinnehåll, särskilt gällande 
urvalet av fiktionstexter. I tillägg till den tidigare begreppsrepertoaren har 
dessa delar använts för att tolka tidskriftsartiklar och lärares retorik och 
praktik. 
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Läroplaner i förändring 
 
Detta första analytiska kapitel avser att studera skolans styrdokument i 
form av läroplaner och kursplaner för att försöka förstå de förutsättningar 
som dessa skapar för lärares texturval. För att studera den komplicerade 
verksamhet som skolan utgör behöver man verktyg i form av teoretiska 
utgångspunkter. Inledningsvis förklaras och diskuteras de teoretiska 
utgångspunkter och perspektiv som valts för att nå förståelse av styr-
dokumenten. Med hjälp av dessa ges möjligheten att studera och förklara 
skolans övergripande förändringar, till exempel läroplansreformer. 
Därefter analyseras dokumenten i kronologisk ordning, men under 
tematiska rubriker. 
 
Skolan och postmoderniteten 
Som tidigare konstaterats är utgångspunkten för 1994 års läroplansreform 
samhällsförändringar som har ägt rum, av vissa, dock inte av läroplans-
kommittén, kallade postmoderna förändringar. I detta avsnitt diskuteras 
inledningsvis begreppet postmodernitet, följt av en närmare redogörelse 
för de förändringar som har betydelse för skolans uppdrag och 
utformning. Dessa utgör den övergripande kontext som analyserna i 
följande avsnitt ska ses mot. 
 
Begreppet postmodernitet 
Om problematiken kring begreppet postmodernitet har bland annat Johan 
Fornäs skrivit. Han diskuterar en uppdelning mellan begreppen 
modernitet-postmodernitet, som står för historiska epoker, 
modernisering-postmodernisering, som står för den ekonomiska 
utvecklingens effekter på sociala strukturer och värden och modernism-
postmodernism, som står för den kulturella sfärens förändring. Eftersom 
begreppen härstammar ur olika historiska diskussioner och har olika 
laddning blir de problematiska att föra samman. Global rörlighet, 
etermedier, datorisering av arbete och fritid, miljöförstöring, skiftande 
relationer mellan kön och klasser och förändrade normer är några nya 
skönjbara drag, men förändringarna är inte ett brott mot moderniteten 
utan har en övergångskaraktär med mycket diffusa mål, menar Fornäs. 
Allkonstverksliknande framställningar omfattande både ord, bild och ton, 
till exempel film, förutsätter särskilda kompetenser för text, bild och 
musik. Dessa har uppstått i, och är fortfarande en del av, moderniteten. 
Modernitetsbegreppet har dock en elasticitet som gör en vidare 
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diskussion kring användandet nödvändig. Därför väljer Fornäs begreppet 
senmodernitet för den period som vi befinner oss i och som börjar i och 
med 1950-talets explosion av medieburna subkulturer.66 

Om samhällets förändringar och vilka konsekvenser de får för skolan 
skriver Andy Hargreaves i Läraren i det postmoderna samhället. I 
debatten om hur skolan ska organiseras och se ut dras ofta paralleller till 
näringslivet. Skolan är visserligen någonting annat än ett företag, men 
vissa grundläggande likheter finns. Flertalet gymnasieskolor, liksom 
företag, har många anställda, en tydlig beslutshierarki, specialiserade 
ansvarsområden, avgränsade roller, men också gemensamma mål. När 
genomgripande organisatoriska och ekonomiska förändringar inträffar i 
näringslivet finns därför anledning för skolor att vara uppmärksamma på 
vilka förändringar de möjligen står inför, särskilt som sådana 
förändringar är förbundna med förändringar av hur kunskap och 
information organiseras och sprids. När detta sammanfaller med till 
exempel uppmärksammandet av globala ekologiska problem, 
geopolitiska förändringar av världskartan och återupprättandet av 
kulturella identiteter, så som nu är fallet i delar av världen, kan man tala 
om att vi träder in i en ny sociohistorisk epok, den postmoderna, enligt 
Hargreaves.67 

Hargreaves väljer alltså begreppet postmoderniteten för att beteckna 
det samhällstillstånd som utvecklats sedan 1970-talet, men medger att det 
är långt ifrån oproblematiskt eller entydigt. Enligt honom är 
postmodernitet "ett samhällstillstånd som omfattar vissa mönster av 
sociala, ekonomiska, politiska och kulturella relationer" och därmed 
bredare än begreppet postmodernism som används om estetiska och 
kulturella fenomen.68 Fornäs menar att moderniseringen ska ses som en 
process som leder till flera olika tillstånd eller faser. Senmoderniteten är 
en benämning på en sådan fas. Om moderniseringen betraktas som en 
process betyder det att dess successiva genomslag kan iakttagas och 
enligt Fornäs är det troligt att det sker kvalitativa språng som kan pekas ut 
i teoretiska modeller.69 Även om Hargreaves använder begreppet 
”tillstånd” ser han inte postmodernitet som någonting statiskt. 
Övergångarna mellan modernitet och postmodernitet är kontinuerliga och 
kräver en kamp för att genomföras. Postmoderniteten har inte ett enkelt 
värde, utan skapar en arena bland annat för utbildningsområdets 

                                                
66 Fornäs 1994, s 17-27. Se även Fornäs 1987, där begreppet senmodernitet 
introduceras och föreslås gälla från 1950-talet och framåt. 
67 Hargreaves 1998, s 37ff. 
68 Hargreaves 1998, s 53. 
69 Fornäs 1994, s 28f. 
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moraliska och politiska uppgifter, där nya möjligheter och begränsningar 
införs.70 De postmoderna dimensionerna, för vilka jag redogör nedan, 
menar Hargreaves ”utgör djupa förskjutningar i hur det ekonomiska, 
politiska, organisatoriska och personliga livet organiseras och upplevs, 
och att detta är någonting mer än bara en vidareutveckling eller 
överdriven variant av det gamla”.71 Att Hargreaves och Fornäs diskuterar 
samma fenomen, men benämner dem olika, beror alltså på huruvida de 
ser förändringar som en del av moderniteten eller som en vidare-
utveckling av denna. Fornäs och Hargreaves ska ses som två exempel på 
en pågående diskussion om samhällsförändringar och begrepps-
definitioner som är alltför omfattande för att redogöra för här. Post-
modernitetsbegreppet torde vara mer accepterat och använt inom vissa 
diskurser än inom andra. Skolforskningen är ett område där man relativt 
ofta kan stöta på det. 

I Skola för bildning används inte begreppet postmodernt samhälle, 
men väl postindustriellt samhälle och de förändringar som diskuteras är i 
hög grad desamma som Fornäs och Hargreaves nämner. Förledet post- i 
postindustriell antyder att utredningsförfattarna, liksom Hargreaves, 
menar att vi befinner oss i någonting som skiljer sig från det som tidigare 
varit, även om de inte ser något brott i historien. Med stöd hos 
Hargreaves och med Skola för bildning i åtanke ansluter jag mig till 
uppfattningen att de senaste decenniernas samhälleliga förändringar, och 
särskilt de som påverkar skolan, är så pass genomgripande att det är 
relevant att tala om ett postmodernt tillstånd, även om ett sådant tillstånd 
måste inkludera en avsevärd del processtänkande och målen är, som 
Fornäs konstaterar, mycket diffusa. De kvalitativa språng som Fornäs 
talar om i teoretiska dekonstruktioner av historien är just teoretiska 
modeller och några brottliknande samhälleliga förändringar utan koppling 
till historien har förstås aldrig ägt rum. Benämningen kan tyckas vara 
”bara” en semantisk fråga, men genom ordvalet markeras också ett 
ställningstagande kring det perspektiv som föreligger i denna studie. 
Avsikten är att i första hand studera förändringar som äger rum inom 
skolkontexten, inte att hitta de diakront sammanhållande dragen. 
Naturligtvis går dock dessa två perspektiv inte helt att skilja åt. Att jag 
väljer att använda begreppet postmodernitet är emellertid inte detsamma 
som att jag tar ställning för att de kulturella och ekonomiska för-
ändringarna ska betecknas med postmodernism och postmodernisering. 
Visserligen är förändringar inom dessa områden viktiga delar av 
postmoderniteten, men de ska ses i ett sammanhang tillsammans med 
                                                
70 Hargreaves 1998, s 57ff. 
71 Hargreaves 1998, s 60. 
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andra förändringar. Någon särskild utredning av dessa sektorer av 
samhällslivet görs inte i avhandlingen och postmodernism respektive 
postmodernisering används därför inte vidare. 
 
Postmoderna dimensioner 
På många sätt kan det moderna samhället sägas vara synonymt med det 
kapitalistiska industrisamhället och dess följder. De ekonomiska 
slagorden var effektivitet, produktivitet och välstånd. För att uppnå detta 
bröts arbetsuppgifter ner i mätbara och kontrollerbara moment. I skolans 
värld fanns en motsvarighet i form av läroplanspaket, handledningar och 
standardiserade tester, ibland följt av läromedelspaket med detaljerade 
planeringar. Hargreaves ser hur skolsystemen fick organisatoriska 
likheter med fabrikssystemen. Till viss del skulle skolan utbilda 
industriarbetare och utbildningarna blev därför standardiserade med 
klass- eller nivåindelning. Dagens skolsystem med åldersindelade klasser, 
ämneslektioner efter schema och ämnesbaserade kursplaner är således en 
sociohistorisk produkt.72 

Hargreaves skriver inte ur ett specifikt svenskt perspektiv, men väl 
ett västerländskt. Hans resonemang stämmer enligt min bedömning väl 
överens med svenska förhållanden och är därmed applicerbart även på det 
svenska utbildningsväsendet. Den postmoderna epoken menar han tar sin 
början under 1970-talet. Därmed kan läroplanen för gymnasieskolan från 
1970 (Lgy70) sägas tillhöra modernitetens skola och därför förmodligen i 
högre grad än senare läroplaner bära spår av industrisamhället. 
Hargreaves tar i sin bok upp sju dimensioner i samhället där post-
modernitetens förändringar går att spåra och det är dessa dimensioner 
som kan tänkas sätta spår i läroplanen för gymnasieskolan från 1994 
(Lpf94). Jag nöjer mig utifrån avhandlingens frågeställningar att här 
behandla fem av de sju dimensionerna.73 I förändringarna mellan Lgy70 
och Lpf94 och deras tillhörande supplement och kursplaner utläser jag i 
vilken riktning gymnasieskolan styrs, för att få en bakgrund till lärarnas 
retorik och praktik gällande texturvalet och arbetet med texterna. 
Dimensionerna, och de begrepp som tas upp i relation till dessa, hjälper 
till att uppmärksamma och kategorisera förändringar. Därmed skapas 

                                                
72 Hargreaves 1998, s 40-46. 
73 De två dimensioner som inte vidare tas upp inom ramen för denna avhandling 
kallar Hargreaves trygg simulering, vilket innebär en påtvingad 
samarbetsinlärning som ersättning för de samarbetsformer som tidigare funnits, 
men som skolan raderat, och komprimeringen av tid och rum, vilket syftar på hur 
framsteg inom kommunikationsteknologin minskar avstånd i tid och rum. 
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möjligheter att förstå och förklara den kontext som undervisningen äger 
rum i. 

Den första dimensionen som Hargreaves urskiljer och som kan ha 
betydelse för svenskämnets texturval är framväxten av flexibla 
ekonomier. Medan modernitetens ekonomi strävade efter standardisering 
av arbetsuppgifter och massproduktion, försöker den postmoderna 
ekonomin öka flexibiliteten genom deltids- och projektanställningar. 
Flexibiliteten är framför allt tydlig inom den kunskapsbaserade 
ekonomin, med bland annat konsultverksamhet, turism, underhållning 
och informationsförmedling. I dessa nya ekonomier finns ett behov av 
arbetskraft med egenskaper som anpassningsförmåga, ansvarskänsla, 
flexibilitet och samarbetsförmåga i långt mycket högre grad än vad som 
varit fallet tidigare. För att skolan ska klara av att skapa dessa individer 
kan den inte klamra sig fast vid ålderstigna strukturer med till exempel 
traditionell ämnesindelning, menar Hargreaves. Samtidigt kan 
korttidsanställningar och lågstatusjobb medföra färre möjligheter till 
meningsfyllda arbetsuppgifter. I en sådan situation blir en meningsfull 
fritid en än viktigare del av människans identitet, en sida som 
utbildningssektorn också måste ta hänsyn till.74 

Även Johan Fjord Jensen har pekat på fritidens roll i ett framtida 
samhälle. När den genomsnittliga arbetstiden hela tiden sjunker måste 
skolan framöver även utbilda för fritiden.75 Här kommer den 
humanistiska kompetensen att få stor betydelse, men den kommer också 
att vara tvungen att utvecklas. Fjord Jensen urskiljer fyra grundläggande 
kompetenser: den historiska, den kommunikativa, den kreativa och den 
kritiska. Var och en riskerar de att isoleras och tappa sin humanistiska 
karaktär, men med sina generaliseringspotentialer utgör de hörnstenarna i 
en femte kompetens, en allmän humanistisk kompetens som uppfyller 
behovet av att kunna se helheter i det postindustriella samhället.76 

Som en jämförbar, men något annorlunda, analys kan nämnas 
Thomas Ziehes samhällsanalys. Efterkrigstidens strävan efter jämlikhet 
och rättvisa medförde enhetliga läroanstalter av stort format, närmast att 
likna vid industrins processer. De gamla subkulturerna föll sönder, men 
ersattes inte med någonting annat än institutionernas apparatur, till 
exempel skolan. Rationaliseringssträvanden har kompletterats eller till 
och med ersatts av en nykonservatism som frikopplar den ekonomiska 

                                                
74 Hargreaves 1998, s 62-67. Se även Thompson 1992, s 222f. 
75 Aktuella exempel som visar att arbetstiden i vissa fall snarare ökar än sjunker 
förändrar inte Fjord Jensens resonemang, som ska ses som gällande hela 
befolkningen över en längre tid. 
76 Fjord Jensen 1987, 50-58. 
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och den kulturella verkligheten. Medan ekonomin dynamiseras ska 
kulturen traditionaliseras, eftersom individen har ett subjektivt behov av 
fasta orienteringspunkter som upprätthåller ordningen, menar Ziehe.77 

Utifrån ovanstående resonemang blir mitt antagande att en 
postmodern skola kännetecknas av mindre arbetsträning till förmån för 
ökad humanistisk bildning. Det är också tänkbart att fiktionstextens 
betydelse ökar i en utveckling med ökad fritid, vilket skolan möjligtvis 
också måste förhålla sig till. Samtidigt menar Ziehe att traditioner lever 
kvar i form av orienteringspunkter.  Detta gör det meningsfullt att studera 
vilken betydelse begrepp som kulturarv och kanon får. För litteratur-
urvalet i skolan kan det tänkas betyda en stärkt roll för ett konvergerat 
texturval, där någon form av gemensamma värden utgör en utgångspunkt 
för urvalet. Att utbilda för fritiden kan innebära en rörelse i en av två 
tydliga riktningar. Antingen kan utbildningen präglas av just ett 
konvergerat texturval, där en gemensam bas ska skapa orienterings-
punkter för individen, eller så går rörelsen i motsatt riktning, där den 
kultur individer redan är en del av, och som kan förmodas vara relativt 
heterogen i en grupp, blir föremål för skolans undervisning. I båda dessa 
riktningar kan undervisningen antas ha behov av att kunna se helheter på 
det sätt som Fjord Jensen talar om. 

Den andra av de dimensioner som Hargreaves menar kännetecknar 
det postmoderna samhället kallar han globaliseringens paradox. 
Förändrade geografiska mönster inom de postindustriella ekonomierna 
gör att nationella gränser får allt mindre betydelse. Paradoxen ligger i att 
globaliseringen medför ett sökande efter mening i en lokal identitet. 
Etniska, religiösa och språkliga identiteter av lokal art, inte nödvändigtvis 
nationella, men ofta konkurrenspräglade, får ökad betydelse för 
människor. I skolan kan detta synas i ett återupprättande av nationella 
kursplaner med en central plats för det nationella kulturarvet.78 Stuart 
Hall har analyserat postmodernitetens identitetskriser och menar att dessa 
skapas genom en fragmentisering av både det sociala och det kulturella 
rummet. Identiteten skapas i interaktionen mellan jaget och samhället – vi 
projicerar oss själva in i kulturella identiteter – men det postmoderna 
subjektet blir rörligt och identiteten kommer att skifta.79 Den tidigare 
nationella kulturen, även om den endast var en myt, skapade en 
homogenitet för bildningen, bland annat genom utbildningssystemet, och 
blev därmed ett identifikationsobjekt att skapa självuppfattningar utifrån. 
Globaliseringen innebär en process som skär genom nationsgränser och 
                                                
77 Ziehe 1989, s 113-119. 
78 Hargreaves 1998, s 68ff. 
79 Hall 1992, s 275ff. 
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integrerar samhällen och organisationer i nya tids- och rums-
kombinationer, vilket påverkar identitetsskapandet starkt. Kulturella 
flöden och global konsumtion skapar möjlighet att ”dela” identiteter med 
geografiskt avlägsna människor, samtidigt som möjligheten att välja 
bland olika identiteter ökar.80 Samtidigt pekar Bourdieu i sina 
samhällsanalyser på att utbildningssystem, och inte minst litteratur-
undervisning, framhäver en viss kultur syftande till att skapa en ”legitim 
nationell kultur för alla”, vilket även innebär att andra kulturer förpassas 
till marginalen.81 Bourdieu diskuteras vidare längre fram, men redan här 
kan påpekas att hans teorier om kulturell reproduktion står i kontrast till 
de postmoderna dimensionerna. 

Halls postmoderna, rörliga subjekt hamnar, i den mån skolan utgår 
från individen, i motsättning till utbildningssystemets legitimerande av en 
viss kultur. Skolan i ett postmodernt samhälle står även här inför en 
rörelse i två riktningar; dels ett behov av globala kunskaper, dels ett 
behov av en lokal identitet, vilket tänkbart avspeglas som en paradox i en 
postmodern skolas styrdokument. Skolan har en kulturbärande roll och en 
identitetsutvecklande roll. Om dessa två tidigare har haft tydliga 
gemensamma nämnare i det så kallade nationella projektet måste de i en 
globaliserad värld upplevas som mer problematiska. Utgångspunkten för 
utbildningens kulturella innehåll är inte längre nationens behov, utan 
individens. Frågor som vilken, eller vems, kultur som ska förmedlas och 
varför får en ökad relevans i och med att svaren i minskad grad är givna 
på förhand. Såväl verksamma lärare som kursplaneförfattare tvingas på 
något sätt hantera dessa frågor, och ett svårdefinierat behov av fasta 
orienteringspunkter gör det antagligen inte lättare. Därför är det relevant 
att se hur dessa svårigheter hanteras såväl i retorik som i praktik. 

Som tredje punkt tar Hargreaves upp det han kallar döda sanningar. 
Många av de stabila kunskaper och allomfattande trossystem som länge 
har haft ett dominerande inflytande över bland annat undervisningen 
ersätts av pluralistiska uppfattningar under ständig förändring. En ökad 
osäkerhet beror bland annat på en global informationsspridning, en 
kommunikationsteknologi som komprimerar tid och rum samtidigt som 
förändringstakten i världen stegras, samt en ökning av emigration och 
resande. Den mest uppenbara betydelsen för skolans del är att läroplaner 
baserade på odiskutabla fakta inte är trovärdiga. Skolan ställs emellertid 
också inför ett problematiskt förhållande till etik och moral när den 
kristna traditionen har fått ge vika för ett mångkulturellt samhälle.82 
                                                
80 Hall 1992, s 292ff, 299ff. 
81 Bourdieu 1995, s 96f. 
82 Hargreaves 1998, s 71-77. 
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Redan en hastig jämförelse mellan Lgy70 och Lpf94 visar att den 
förstnämnda är avsevärt mer omfattande och har en betydligt mer 
detaljerad beskrivning av innehållet än den sistnämnda, vilket gör det 
rimligt att anta att Lpf94 har en mer abstrakt karaktär. Om innehålls-
beskrivningarna får minskat utrymme väcks återigen frågan om vad som 
ligger till grund för de eventuella fasta orienteringspunkter som 
människor i det postmoderna samhället enligt Ziehe har ett behov av. 

De konventionella organisationsprinciperna lämpar sig inte särskilt 
väl för postmodernitetens snabba förändringar, påstår Hargreaves vidare. 
Fackindelade strukturer hämmar identifikation med organisationen som 
helhet, stelnade strukturer förmår inte möta nya krav, ledningshierarkier 
klarar inte beslutsprocesser när tidspressen ökar och delegeringsmönster 
hämmar reaktionshastigheten när marknaden är i ständig rörelse. Detta 
gäller såväl i som utanför skolan. Den postmoderna organisationen 
kännetecknas av nätverk och projekt i stället för stabila roller. För att 
benämna detta föreslår Hargreaves begreppet rörlig mosaik. För skolans 
del skulle en rörlig mosaik innebära mer flytande gränser mellan ämnen 
och en större rörlighet för lärare, vilket ökar möjligheterna att förverkliga 
ambitionen om en lärande organisation.83 Ur den enskilda lärarens 
perspektiv kan man däremot fråga sig vad en rörligare organisation 
innebär. Lärare skapar sina professionella identiteter bland annat utifrån 
de sammanhang de verkar i och en identitet som ämneslärare, vilket 
gymnasielärare är utbildade för, kan bli problematisk att upprätthålla när 
gränserna blir flytande. 

Företrädare för åsikter motsatta Hargreaves finns också. Etnologen 
Jonas Frykman menar att skolan idag är alltför orienterad mot nutid i 
stället för framtid, det vill säga skolverksamheten går ut på att finna sig 
själv här och nu, inte vad man ska bli i framtiden. De terapeutiska 
värdena prioriteras. Skolan har tidigare fungerat strukturerande för 
eleverna, men på så sätt också hållit visionerna om alternativ vid liv. I sin 
iver att tjäna utvecklingen har den förlorat sin egen kultur och historia.84 

                                                
83 Hargreaves 1998, s 78-86. 
84 Frykman 1998, s 28-38. Även Åsa Bartholdsson menar att skolan har blivit ett 
terapeutiskt rum, vilket är problematiskt när skolan också sätter normer för 
önskvärda beteenden. Att sätta den inre personen i fokus riskerar att bli ett 
verktyg för självdisciplinering. Eftersom eleverna lär sig hur de förväntas 
uttrycka sin inre person efter rådande normer blir resultatet paradoxalt nog att 
individen i själva verket blir osynlig och att något verkligt identitetsarbete inte 
äger rum. (2003, s 142ff). Se även Erixon 2004, där författaren utifrån ett 
lyrikskrivningsprojekt på tre gymnasieskolor bland annat visar hur elever gör 
skillnad på skolskrivande och privat skrivande. 
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Att skolan får en terapeutisk funktion med mindre tydlig struktur är 
någonting negativt för Frykman. Det flexibla identitetsskapandet och 
rörligheten är viktiga delar av postmoderniteten, men detta kan samtidigt 
medföra problem för individen. 

Som den femte och sista dimensionen jag här tar upp, av de 
ursprungliga sju, hävdar Hargreaves att också organisationsförändringar 
bidrar till att skapa nya självuppfattningar. Av flera orsaker blir gränserna 
mellan jaget och världen allt mer utsuddade, vilket leder till en form av 
narcissism. Det gränslösa jaget, som Hargreaves kallar det, kännetecknas 
av en illusion om allvetande. Jaget saknar emellertid en fast enhet i form 
av stabila relationer och förankring i moraliska sanningar och 
skyldigheter. Självförverkligande och personlig utveckling blir 
paradoxala mål när jaget inte vill genomgå en kunskapsutveckling som 
markerar dess gränser. En vag uppfattning om det sammanhang man 
ingår i innebär bland annat en politisk naivitet när man inte förmår 
reflektera över den sociala och politiska kontext som skapat ens 
uppfattningar.85 Liknande tankegångar finner man hos Kenneth 
Thompson, som menar att samhällets fragmentisering skapar ett slags 
schizofreni inför den egna identiteten. Individen får svårt att tänka 
igenom saker i sin identitet och svårt att förena det förflutna med nutiden 
och framtiden. Allt blir en serie upplevelser till synes utan koppling till 
varandra.86 

Ziehe å sin sida menar att den förändring som sker med ungdoms-
gruppen leder till att ungdomar inte längre kan betraktas som ungdomliga 
i traditionell mening. Sociokulturella förändringar gör ungdomar 
medvetna om rätten att säga upp relationen till föräldrarna samtidigt som 
möjligheten att uppleva många olika livsstilar ges. Men detta kan också 
medföra en känsla av ambivalens. En allt mer abstrakt prestationsprincip 
breder ut sig i samhället, vilket skapar social och psykisk press när 
självbilder inte längre formas av traditionella normer. Mot stegrande 
individuella anspråk och ökat samhälleligt vetande måste den enskilde 
ständigt omformulera sin identitet, vilket är innebörden i Ziehes begrepp 
kulturell friställning. Det blir svårare att se sig själv med egna ögon och 
därmed lättare att påverkas av medialt förmedlade synsätt. Men behovet 
av tillfredsställelse är mer ostrukturerat och frågan ”ska jag kräva det av 
mig?” allt vanligare, vilket medför problem för pedagoger som ska förena 
elevernas subjektiva strävanden med lärsituationer.87 Friställningen kan 
öppna nya möjligheter för ungdomar, men riskerar att endast ha negativa 
                                                
85 Hargreaves 1998, s 86-92. 
86 Thompson 1992, s 229f. 
87 Ziehe 1989, s 35-45. 
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effekter om omformandet av identiteten förhindras på det sätt Hargreaves 
och Thompson visat. 

Johan Fornäs menar att staten under efterkrigstiden har ökat sitt 
inflytande över socialisationsprocessen genom en förlängd utbildningstid 
och en ökande organisering av fritidsaktiviteter. Detta innebär en 
byråkratisk kontrollorienterad reglering av meningsskapandet hos 
ungdomar, vilket föder legitimitets- och motivationskriser.88 En reglering 
av meningsskapandet är i någon mån en nödvändighet om skolan ska ha 
någon betydelse för individen. Såväl styrdokument som organisation, 
lärare och andra elever påverkar meningsskapandet, men det är inte 
självskrivet att en längre utbildningstid nödvändigtvis innebär en högre 
grad av reglering. Tvärtom är det möjligt att mer utrymme ges för det 
enskilda, individuella meningsskapandet vid en förlängd utbildning. 
Reglering av meningsskapande sker också vid textläsning inom skolans 
kontext. I vilken grad och hur detta sker är mycket relevant för denna 
undersökning. Om målen med läsningen är starkt reglerade påverkar det 
också texturvalet. Begreppet reglerat meningsskapande utgår i denna 
avhandling från Fornäs resonemang om skolan som en byråkratisk 
kontrollinstans, men använder det i en vidgad betydelse, avseende att all 
undervisning innebär en reglering i någon mån. Såväl analysen av 
styrdokument som av lärarna kan ge svar på i vilken mån. Det är 
följaktligen i första hand regleringen (som en förutsättning för texturval) i 
det reglerade meningsskapandet som är intressant för denna avhandling. 
Som tidigare redogjorts för ämnar inte avhandlingen studera vilket 
meningsskapande som faktiskt äger rum i undervisningssituationen. 

Det gemensamma draget hos dessa företrädare för olika upp-
fattningar är att identitetsskapande och identitetsutveckling har blivit mer 
problematiskt de senaste decennierna. Det synes vara av särskild vikt för 
skolan i det postmoderna samhället att arbeta med dessa frågor. 
Svenskämnets textläsning ger förstås en tänkbar väg för detta. I vilka 
syften och hur arbete med textläsning ska bedrivas är relevant att fråga 
såväl lärare som styrdokument med tanke på eventuella följder av till 
exempel narcissism, kulturell friställning och reglering av 
meningsskapande. Därför utgör det gränslösa jaget, tillsammans med de 
fyra övriga beskrivna postmoderna dimensionerna, en fond för 
granskningen av det empiriska materialet. Den postmoderna begrepps-
repertoaren hjälper till att upptäcka och benämna förändringar, och 
uteblivna förändringar, i de olika empiriska materialen och kommer 
således att följa med genom hela avhandlingen. Nästa begreppsrepertoar 
är mer begränsad till läroplansanalysen. 
                                                
88 Fornäs 1994, s 34f. 
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Läroplaner i teorin 
Detta avsnitt avser vara en introduktion till de läroplansteoretiska begrepp 
som utgör en utgångspunkt för analysen av läroplaner längre fram i 
föreliggande kapitel. Forskningen kring läroplaner, såväl svensk som 
internationell, är omfattande och därför måste ett urval göras redan från 
arbetets början. Av den anledningen ligger fokus framför allt på några 
läroplansteoretiker som skrivit utifrån svenska förhållanden. Det selektiva 
urvalet skapar den grund varifrån jag senare ger mig in i analysen av 
läroplanerna, det vill säga mitt perspektiv på hur läroplaner på ett mer 
allmänt plan ska betraktas. Redan i detta avsnitt finns det dock anledning 
att i vissa fall i korthet beröra hur begreppen förhåller sig till Lgy70 
respektive Lpf94. 

Inledningsvis diskuteras i detta avsnitt läroplansbegreppet. Därefter 
berörs hur läroplanen fungerar som en kod för att organisera kunskap. Det 
största utrymmet upptas slutligen av ett resonemang om läroplanen som 
ett ideologiskt uttryck. 
 
Läroplansbegreppet 
Begreppet läroplan är på en teoretisk nivå svårdefinierat, eftersom 
användandet av och forskningen kring läroplaner varierar. Ulf P 
Lundgren menar att alla frågor som ställs kring en konkret läroplan kan 
besvaras både normativt och förklarande. En exakt gränsdragning mellan 
dessa låter sig inte göras eftersom ”[v]arje förklaring av ett socialt 
fenomen har en normativ konsekvens”.89 Däremot kan perspektivet 
förskjutas åt det ena eller det andra hållet. Vid sidan om en uttalat 
normativ inriktning hittar man utredningar rörande innehållet i ämnena, 
där det ibland återfinns mer eller mindre normativa ställningstaganden 
om till exempel huruvida läroplanen i första hand ska vara koncentrerad 
kring fakta och färdigheter i ämnen eller främja elevernas sociala 
utveckling. En mer förklarande inriktning har undersökningar av 
läroplanens roll i den faktiska undervisningen, liksom undersökningar av 
läroplanens relation till samhällsutvecklingen, det vill säga politiska, 
ekonomiska och ideologiska faktorer som påverkar utformningen och 
tillämpningen av läroplanen.90 I de undersökningar som görs inom ramen 
för denna avhandling saknas ett normativt syfte. Läroplanerna analyseras 
för att försöka utröna vilka fiktionstexter som presumtivt ges ett utrymme 

                                                
89 Lundgren 1979, s 23. 
90 Svingby 1978, s 15. 
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i styrdokumentens formuleringar och hur texterna ska användas, men 
precis som Lundgren konstaterar har varje försök att förklara och tolka 
läroplaner en normativ konsekvens, i detta fall främst i förhållande till 
lärarnas retorik och praktik. De jämförelser som görs mellan läroplanen 
och lärare har dock inte det normativa syftet att tala om hur läroplanerna 
bör vara eller att avgöra om lärarna gör rätt eller fel, utan endast att se 
vad i läroplanerna som avspeglas hos läraren och på vilket sätt det görs. 

Vardagligt används det svenska begreppet läroplan som beteckning 
på ett dokument som visar den detaljerade planen för ett skolår. I denna 
avhandling, liksom i svensk läroplansforskning i övrigt, används 
läroplansbegreppet i en utvidgad betydelse, syftande inte bara på själva 
dokumentet utan även på de principer som ligger till grund för det.91 
Eftersom principerna bakom den konkreta läroplanen åtminstone i någon 
mån kan förväntas lämna avläsbara spår i dokumentet är det relevant att 
se principerna bakom yttranden och det konkreta dokumentet som en 
helhet. I Skola för bildning kallas den politiskt fastställda förordningen 
som läroplanen utgör för påbjuden. Den faktiska undervisningen så som 
den förverkligas i skolan benämns genomförd läroplan.92 Eventuell 
diskrepans mellan den påbjudna och den genomförda läroplanen är 
följaktligen ett av uttrycken för skillnad mellan retorik och praktik. Dessa 
skillnader kan handla om att läroplanens intentioner uppfylls i olika hög 
grad, men också om att en lärare till exempel arbetar efter intentioner som 
inte uttrycks i styrdokumenten. David Hamilton menar att läroplaner ska 
ses som kulturella redskap som formas av användarna. Den ursprungliga 
läroplanstanken förändras allt eftersom den konkretiseras i läroplans-
kommittéer och läroböcker och implementeras i skolor. Trots det kommer 
redskapen att i högre grad spegla inflytelserika samhällsgruppers 
kulturella urval och värderingar än mindre inflytelserikas. På så sätt kan 
läroplanen sägas vara både ett historiskt dokument och ett 
framtidsdokument.93 Detta synsätt får även stöd hos Gunilla Svingby: 
 

Läroplanens roll som styrinstrument gäller sambandet mellan 
utbildningens yttre och inre funktioner. Det gäller överförandet via 
skolan av samhällets kulturarv […] och förmedlandet av 
kunskaper och färdigheter som leder till arbetskraftens 
kvalificering.94 

 

                                                
91 Lundgren 1972, s 28f. 
92 SOU 1992:94, s 44. 
93 Hamilton 1990, s 38. 
94 Svingby 1978, s 16. 



 65

Samhällets kulturarv har, även om själva kunskapen syftar framåt i tiden, 
naturligtvis en historisk dimension, medan arbetskvalificering först och 
främst syftar till en framtida försörjningsmöjlighet. Till grund för båda 
uppgifterna ligger samma grundläggande principer kring hur omvärlden 
skall organiseras för lärande. Därmed inte sagt att en läroplan inte kan 
uppvisa inre motsättningar. Att försöka förstå såväl den historiska 
dimensionens betydelse som kvalificeringen för framtiden innebär att 
läroplanen ses som ett dokument med sitt ursprung i ett visst samhälle 
med vissa uttryckta syften. För detta är ett samhällsperspektiv nödvändigt 
och det är här de postmoderna dimensionerna får sin användning. Med ett 
sådant perspektiv är det sannolikt att samhälleliga motsättningar, till 
exempel i form av olika politiska åskådningar, avspeglas i styr-
dokumenten. Det är också sannolikt att förhållandena mellan det 
historiska perspektivet och framtidskvalificeringen förändras mellan olika 
läroplaner i takt med att samhället förändras. Med hjälp av den 
postmoderna begreppsrepertoaren blir det möjligt att uppmärksamma och 
förklara dessa förändringar. 

I och med Lpf94:s målstyrda skola har den svenska frivilliga 
skolformen inträtt i ett delvis nytt skede. Metodanvisningar saknas här i 
stort sett helt, liksom de flesta konkreta innehållsbestämningarna. 
Styrdokumenten anger de mål som ska nås, men lämnar stora friheter 
angående hur och med vilket innehåll detta skall göras. Även om tidigare 
läroplaner har haft begränsade konkreta innehålls- och metod-
beskrivningar så har omfattande planeringssupplement kompletterat 
förordningarna. Svingby konstaterade redan på 1970-talet att grund-
skolans läroplaner utvecklas i en riktning som innebär mindre precisering 
av innehåll, mindre tydliga gränser mellan ämnen samt mindre metodiska 
och mer ideologiska anvisningar. Detta innebär en övergång från en 
synlig till en mer osynlig styrning, vilket bland annat kan innebära en 
aktivare elevroll med större frihet, mindre förmedling av specifika 
färdigheter och kunskaper, men också att bedömningskriterier blir mer 
diffusa.95 Med Lpf94 tonas alltså innehållsbeskrivningarna ner ytterligare 
och i stället spelar den övergripande strukturen en större roll. Svingbys 
iakttagelser verkar därför stämma väl även med den efterföljande 
utvecklingen. Med sina abstrakta formuleringar innebar den påbjudna 
läroplanen 1994 också en förändring i bland annat synen på lärarens roll, 
där professionaliteten ges större utrymme. Varje reformeringsförsök är 
emellertid inordnade i en redan existerade struktur, vilket medför att 
möjliga förändringar inom skolan kan vara mindre än de tänkta och 
upplevda. Lundgren tycker sig utifrån detta kunna se en tendens att 
                                                
95 Svingby 1978, s 208ff. Se även Säljö 2000, s 42. 
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läroplansreformer blir allt mer ”värdetunna”. Påståenden blir så generella 
och abstrakta att alla kan instämma i dem.96 Med detta synsätt är det ett 
rimligt antagande att reformeringsförsöken i Lpf94 i praktiken blir 
begränsade.  

Problematiken kring reformers genomslag har även diskuterats av 
Seymour B. Sarason. Han menar att försöken som görs att reformera 
utbildningsväsendet misslyckas därför att det saknas en holistisk kunskap 
hos personerna som står bakom reformerna.97 De hinder som finns för 
förändringar kan till exempel vara vedertagna uppfattningar som 
fördröjer reformförslagens genomslag, programmerade handlings-
mönster, institutionella kontexter, avsaknad av missnöje och brist på 
insikt om historiska misslyckanden.98 Problematiken kring läroplans-
reformers genomslag i praktiken och andra förändringar utvecklas i 
avsnittet ”Lärarna och läroplanen” längre fram i avhandlingen. 
 
Koder och strukturer 
All utbildning fungerar konserverande i den bemärkelsen att en kultur 
reproduceras, men kunskaperna är också en förutsättning för att 
förändring ska kunna äga rum. Med detta som grund konstaterar 
Lundgren i sin introduktion till läroplansteori att läroplansteorins första 
fråga är ”Hur kan vi organisera vårt vetande, så att vi kan lära ut det?”. 
Läroplanens mål, innehåll och metodikanvisningar har ett inre samband 
och är uttryck för den kod som anger grundläggande principer kring hur 
omvärlden skall organiseras för lärande. En läroplan är på så sätt en 
styrning av en påverkansprocess, vilken i sin tur kräver någon form av 
kontroll. Hur detta gestaltas är beroende av en kulturs befintliga 
ekonomiska och sociala strukturer.99 Som vi tidigare sett är dessa 
strukturer under förändring i det postmoderna samhället. 

Lundgrens läroplanskoder fokuserar i hög grad på 
arbetskraftutbildning och för att begreppet ska bli användbart för denna 
avhandlings frågeställningar måste ekonomiska och sociala strukturer ses 
i vid bemärkelse. En läroplan är också påverkad av många andra faktorer 
än arbetsmarknadens krav. När det gäller principer för litteratururval kan 
till exempel värdehierarkier inom kulturens område antas spela en nog så 
viktig roll. I ett försök att skapa en läroplansteori för relationerna mellan 
utbildning och de ekonomiska och sociala strukturerna i samhället 

                                                
96 Lundgren 1979, 236ff 
97 Sarason 1990, s 26. 
98 Sarason 1990, s 99-115. 
99 Lundgren 1979, s 15ff. 
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sammanför Lundgren Altvaters tankar kring arbetskraftskvalificering 
med Bourdieus tankar kring social reproduktion. Lundgren kallar dessa 
läroplansteorier för metateorier, eftersom de innefattar mer generella 
teorier om utbildningsprocesser än bara normativa yttranden om hur en 
läroplan bör utformas.100 Det är i denna bemärkelse jag använder läro-
plansteori och eftersom avhandlingen i första hand behandlar frågor kring 
kulturell reproduktion ägnas dessa ett särskilt avsnitt längre fram i detta 
kapitel. 

Lundgren urskiljer tre nivåer i en läroplan. Den första nivån avser 
frågor kring hur en läroplanskod tar gestalt, till exempel hur den 
historiska utvecklingen och arbetsmarknadens krav formar mål, innehåll 
och metodik. Den andra nivån avser beslutsprocessen när läroplanen 
konkretiseras. Den tredje nivån avser sambandet mellan den konkreta 
läroplanen och den faktiska undervisningen.101 Detta kapitel ämnar i 
första hand studera den första nivån för att se hur läroplanskoden 
gestaltar sig i Lgy70 och i Lpf94 och särskilt då kursplanerna i svenska. 
För att underlätta förståelsen av 1994 års läroplanskod är ett historiskt 
perspektiv viktigt. Lpf94 är en följd av förändringar som ägt rum i 
samhället, men är samtidigt på intet sätt opåverkad av tidigare läroplaner, 
närmast av Lgy70. Nästa kapitel behandlar den tredje nivån, det vill säga 
det Skola för bildning omtalar som sambandet mellan den påbjudna och 
den genomförda läroplanen. Den andra nivån, beslutsprocessen, kommer 
endast i enstaka fall att beröras och är inte föremål för någon närmare 
utredning i denna avhandling. 

Svingby delar in de begränsningarna som styr och reglerar under-
visningssituationen i formella (objektiva) och informella (subjektiva) 
ramar. De förstnämnda består av styrdokument, till exempel skollagen 
och läroplanerna. De ger ramar för skolans yttre struktur samt för dess 
maktstruktur och kan variera utefter dimensionerna central-lokal 
giltighet, grad av tolkbarhet och grad av konkretion. De informella 
ramarna utgörs av lärarnas perception av de möjligheter som de formella 
ramarna ger.102 Graden av tolkbarhet och graden av konkretion i 
läroplanerna är särskilt intressant att undersöka när det gäller för-

                                                
100 Lundgren 1981, s 44ff. Lundgren 1979, s 124ff. 
101 Lundgren 1979, s 21f. 
102 Svingby 1978, s 49f. Även Lundgren använder ram-begreppet. Ramsystemet 
inkluderar enligt Lundgren allt som begränsar undervisningsprocessen utanför 
undervisningen, till exempel fysisk utrustning och lokaler, organisering av skolor 
och klasser, nivågruppering och tid som ges för undervisning. (1981, s 36) 
Ramfaktorteorin utvecklades först av Dahllöf (1967), men vidareutvecklades av 
Lundgren under 1970- och 1980-talet. 
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utsättningar för texturval, men för att förklara hur lärare retoriskt och 
praktiskt konstruerar sina svenskämnen krävs analyser av hur informella 
ramar förhåller sig till de formella. 
 
Läroplanen som ett ideologiskt uttryck 
I avhandlingen Curriculum as a Political Problem intar Tomas Englund 
ett konfliktinriktat perspektiv. I fokus hamnar läroplanernas konkreta 
innehåll, eftersom det kan anses vara en social och historisk produkt, som 
dessutom ständigt är föremål för omtolkningar som ett resultat av 
ideologier i konflikt. Innehållet sätter också villkor för en rad 
komponenter i undervisningsprocessen och föremålet för Englunds 
intresse är hur läroplanen styr denna process. Han är dock väl medveten 
om att undervisningens verkliga innehåll påverkas av en mängd faktorer 
vid sidan om läroplanen.103 De principer, implicita och explicita, som 
läroplanen innehåller och som styr undervisningsinnehållet kallar 
Englund determinanter. Dessa är också en spegling av politiska 
kompromisser och lämnar därför utrymme för tolkning. För att bestämma 
determinanterna måste läroplansteorin knytas till teoretiska 
ställningstaganden om samhället, staten och ideologier, det vill säga till 
hur statsapparaten formar utbildningssystemet, enligt Englund.104 I denna 
avhandling får begreppet framför allt sin användning i analysen av 
läroplanerna, men är också användbart för benämna de principer 
undersökningens lärare läser in i styrdokumenten. Begreppet är således 
viktigt för avhandlingens syfte att förstå förutsättningarna för texturval. 

Ett institutionaliserat utbildningssystem kan ses som en av de 
ideologiska statsapparaterna, vilket innebär att det är förmedlare av en av 
staten sanktionerad ideologi. Ideologierna sätter Englund in i ett 
perspektiv av makt och förändring: hur skapas ideologiska maktrelationer 
och hur förändras de? Ideologier involverar antaganden om individen och 
samhället samt om relationerna mellan dessa. En manifesterad ideologi 
finns uttryckt i normer och värderingar för mänskliga handlingar, medan 
en latent ideologi går djupare och måste spåras genom tolkning av 
handlingar och yttranden. 

Englund urskiljer tre olika typer av ideologi: 
                                                
103 Englund, T 1986, s 80ff. Englunds avhandling är en pendang till Daniel 
Kallos och Ulf P Lundgrens bok Curriculum as a Pedagogical Problem, där 
författarna bland annat diskuterar förhållandet mellan utbildningssystem och 
samhällets sociala strukturer samt förhållandet mellan läroplaner och den 
faktiska undervisningen. Englund kan sägas bygga vidare på och utveckla Kallos 
och Lundgrens resultat. 
104 Englund, T 1986, s 127f, 135. 
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• politisk ideologi – manifesterade system av politiska idéer. 
• dominant ideologi – den ideologi som överförs av ideologiska 

statsapparater. Denna ideologi skapas i takt med att olika sociala 
krafter vinner makt i samhället och är på så sätt en kompromiss 
mellan de olika krafterna. 

• hegemonisk ideologi – när en ideologi har nått sådan omfattning 
att den av en majoritet av befolkningen uppfattas som ”sunt 
förnuft” kan den sägas vara hegemonisk. 

 
Politiska ideologier har ett mer eller mindre manifest normativt system 
av tankar om hur samhället ska organiseras. Dessa tankar är i sin tur 
baserade på mer latenta antaganden om verkligheten. I dessa finns en syn 
på hur människor ska integreras i systemet och därmed också på hur 
utbildning ska utformas.105 Skolans styrdokument är ett exempel på en 
kompromiss av olika manifesterade ideologier i ständig förändring, alltså 
ett uttryck för en dominant ideologi. När denna konkretiseras i läroplaner 
blir mycket öppet för tolkning och därför måste den dagliga 
undervisningen ses som påverkad också av andra faktorer. Det blir då 
relevant att tala om den hegemoniska ideologin, där vissa saker, till 
exempel till följd av traditioner, är underförstått självklara. Med Englunds 
utgångspunkter är den materiella basen viktig för denna typ av ideologi. 
Skapandet av en hegemoni går via den ekonomiska basen till politiken 
och så småningom till involverande av moraliska värderingar. 
Förändringar i den hegemoniska ideologin kräver lång tid av understöd 
från statsapparaterna. Ofta är den nya hegemonin trots det tvungen att 
införliva vissa drag från den tidigare. Hegemonier är således beroende av 
historiskt bestämda ekonomiska, sociala och ideologiska strukturer. 
Konsekvensen av detta för försök att utveckla och förändra skolan är att 
beslut måste utgå från rådande hegemonier i samhället och i skolan.106 

Lundgren menar att det förutom en samhällelig produktion finns en 
samhällelig reproduktion, innebärande de processer som återskapar såväl 

                                                
105 Englund, T 1986, s 144-150. 
106 Englund, T s 154ff. Vid utarbetandet av läroplansreformer finns dessutom 
inofficiella strukturer vid sidan om Skolöverstyrelsen/Skolverket, menar 
exempelvis Svingby (1978, s 12f). I den konkreta undervisningen blir läroplaner 
endast en av många faktorer som påverkar och det finns därför ingen rak linje 
mellan skolpolitiska beslut, läroplan och undervisning. Olika delar av läroplanen 
kan också ha olika stort inflytande. Detta avspeglas tänkbart också i både 
ämneskonceptioner och ämneskonstruktioner, men i ett historiskt perspektiv 
finns inga möjligheter att undersöka detta inom avhandlingens ramar. 
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den materiella basen som kunskap och värderingar. Här spelar uppfostran 
och undervisning en väsentlig roll. Reproduktionsprocessen kan i sin tur 
delas in i en vertikal och en horisontell reproduktion. Den vertikala 
reproduktionen är benämningen på utbildning som är direkt inriktad på 
kvalificering för arbetsmarknaden. Den horisontella reproduktionen 
innebär ”utbildningens eget återskapande av villkoren för arbetet inom 
skolan”, det vill säga hur urvalet av innehåll och mål tillkommer. Denna 
historiska dimension av utbildning bidrar till en social selektion genom 
att återskapa en historiskt utvecklad samhällsskiktning. Lundgren 
använder begreppet utbildningsväsendets relativa autonomi för att 
beteckna hur oberoende utbildningen är i förhållande till produktionen.107 
Relationen mellan de två reproduktionsprocesserna kan vara konfliktfylld 
när det gäller bland annat principer för texturval. Det är till exempel 
tänkbart att produktionens krav på utveckling i vissa fall står i 
motsättning till traditionens konserverande funktion gällande innehållet. 
Samtidigt förefaller det postmoderna samhällets krav medföra att den 
vertikala reproduktionen får minskad betydelse när yrkesutbildningen 
förskjuts längre upp i åldrarna. Möjligen finns också tendenser till att den 
horisontella reproduktionen ökar om behovet av fasta orienteringspunkter 
får betydelse. I denna avhandling är det framför allt det senare exemplet 
på reproduktion som är föremål för intresset. 

Samhällets ökade differentiering som en följd av allt mer 
kvalificerade, och mer tidskrävande, yrkesutbildningar medför att 
utbildningen också måste förmedla de samhälls- och produktions-
processer som individen inte längre förmår se. Detta medför att 
skolsystemet blir enhetligare och innehållet allt mer abstrakt, enligt 
Lundgren.108 Abstraktionen ökar betydelsen för andra uttryck för 
symboliska värden än läroplanens sådana, exempelvis uttryck för 
hegemoniska ideologier som återfinns i skolkulturer. Även om valfrihet 
var ett slagord för Lpf94 kännetecknas läroplanen i hög grad av 
enhetlighet. Till exempel läser alla gymnasiets elever för första gången 
svenska enligt samma kursplaner, undantaget elever som läser svenska 
som andraspråk. Alla elever, oavsett inriktning, ska också ges behörighet 
för vidare studier på universitet och högskolor. Den tidigare upp-

                                                
107 Lundgren 1983, s 10-21. Den vertikala reproduktionen innehåller tre 
områden; för det första en direkt kvalifikation, vilket innebär att utbildningen 
förmedlar kunskaper som är direkt användbara i produktionen; för det andra en 
moralisk kvalifikation för att klara av arbetsuppgifter av till exempel monoton 
karaktär; för det tredje en identitetsträning, vilket innebär en metainlärning där 
individen lär sig om sin egen förmåga. 
108 Lundgren 1983, s 16ff. 
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delningen i studie- respektive yrkesförberedande utbildning är därför 
borta och i stället talas det om att vissa utbildningar är yrkesorienterade, 
det vill säga att de både ger en yrkesutbildning och behörighet för vidare 
studier. Som tidigare konstaterats är alltså yrkesutbildningen förskjuten 
uppåt i utbildningssystemet till förmån för en mer allmän gemensam 
grund. 

De postmoderna samhällsförändringarna har inte minskat vikten av 
att se styrdokument som ideologiskt påverkade. När genomgripande 
förändringar äger rum kan man förvänta sig att det blir än viktigare för 
staten att uttrycka ambitionerna med skolan. Den retoriska nivå som 
läroplanens kod utgör är ett uttryck för önskemål om hur kunskapen ska 
organiseras för att kunna läras ut. Därför måste de determinanter som går 
att läsa in i styrdokumenten bygga på ställningstaganden om samhället 
även när det gäller förutsättningar för texturval. I det postmoderna 
samhället utmanas rådande hegemonier, vilket kan tänkas medföra ett 
större antal och en högre grad av komplexitet hos de kompromisser som 
manifesteras i den dominanta ideologin. Förespråkare för omvälvande 
förändringar tvingas jämka med dem som har en mer konservativ syn på 
skolan. 

Såväl den vertikala som den horisontella reproduktionen står inför 
förändringar. Skolan är inte lika direkt beroende av produktionen när 
specialisering sker allt högre upp i utbildningsväsendet, det vill säga dess 
relativa autonomi ökar. Ett uttryck för detta är de enhetliga kursplanerna i 
svenska. De olika svenskämnen som till exempel Gun Malmgren tidigare 
funnit existerar inte längre i läroplanen, vilket väcker frågor om vad som 
händer med texturvalet och textläsningen. En relevant fråga är om alla 
gymnasiets elever kommer att möta samma texturval, på samma villkor, 
när alla gymnasiets utbildningar har samma ideologiska grund och alla 
ska ha en likvärdig utbildning. Vilka andra ramar än styrdokument som 
möjligtvis får betydelse och i vilken grad är en annan viktig fråga att 
ställa. En tredje fråga som faller under avhandlingens frågeställning är 
vilka determinanter som olika lärare läser in i styrdokumenten och hur 
det påverkar utformningen av undervisningen. 
 
Textens funktion 
Nästa teoretiska övervägande är en fördjupning av textens och 
textläsningens funktion i gymnasieskolan. Alla texter är en del av en 
kultur och därmed en del av ett kulturarv. En av svenskämnets uppgifter 
är att förmedla ett kulturarv och att fiktionstexter utgör en viktig del i 
detta är knappast omdebatterat. Däremot är det mer problematiskt att 
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närmare precisera innehållet i det kulturarv skolan ska förmedla och 
vilket syftet är med att studera det. Att studera varför texter kommer in i 
klassrummet innebär att man utifrån styrdokumentens och lärarnas 
perspektiv måste beröra frågor om vad kultur är, vilka områden som hör 
ihop med kulturarvet och vad det ska tjäna till, men också vilken 
relationen mellan individen och kulturen är. Undervisning är emellertid 
inte bara förmedling av kultur. Den är också en del av och en medskapare 
till kulturen, såväl i ett samhälleligt perspektiv som i ett snävare kulturellt 
perspektiv. Därför räcker det inte att bara studera vilka texter som 
används i klassrummet för att kunna säga någonting om kulturen och 
kulturarvet i undervisningen. För att få förståelse för varför texten nått 
fram dit krävs också att man studerar hur den används. 

I följande avsnitt redogörs för tre delvis olika perspektiv som ligger 
till grund för hur jag kommer att angripa det empiriska materialet. Det 
första avsnittet behandlar några centrala begrepp kring kulturarv och 
identitet, det andra avsnittet går närmare in på bildningsbegreppet och 
problematiken kring värdehierarkier bland texter och det tredje avsnittet 
problematiserar textbegreppet. I avsnittet diskuteras ett antal begrepp som 
är relevanta för att förklara retorik kring undervisning och som därför 
används i analysen av läroplanerna. Denna begreppsrepertoar följer även 
med till avhandlingens senare analysavsnitt. 
 
Identitet och kulturarv 
Else Marie Halvorsen tar i boken Læreren som kulturbærer og 
kulturbygger sin utgångspunkt i frågan om vilken slags kulturförståelse 
lärare bär med sig och handlar utifrån. Den enskilda läraren kan ha ett 
starkt personligt förhållande till skolans innehåll och blir då både 
kulturbyggare och kulturbärare. Andra lärare kan uppfatta delar av 
skolans innehåll som någonting som står bredvid eller till och med är på 
kollisionskurs med det läraren personligen står för. Halvorsen ser 
kulturbegreppet som dynamiskt, men också som normativt. Kultur är 
individuellt i det att det alltid är beroende av mottagaren, men samtidigt 
kollektivt i det gemensamma arvet. Med detta synsätt blir förhållningssätt 
gentemot kultur viktigt. Att göra upp med kulturarvet, att kunna förkasta 
det icke önskvärda, är en del av kulturarvsförmedlingen. Kulturarvet är 
ett relationsbegrepp mellan arvet och arvtagaren och överföringen är 
därför av både bevarande och förnyande art. Skolans roll som överförare 
av ett givet kulturarv kan ses vara centralt i byggandet av en gemensam 
kultur och ju mer pluralistisk kulturen utvecklar sig, desto större är 
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behovet att hitta det gemensamma.109 Samtidigt måste kulturarvets värde 
ses i förhållande till behovet i ett aktuellt sammanhang, menar Halvorsen. 
I samband med identitetsutveckling ses ofta kulturarvet som en 
stabilitetsfaktor i ett samhälle i ständig förändring, men om det visar sig 
att ungdomar inte önskar att definiera sin identitet faller argumenten för 
kulturarvets betydelse.110 Resonemanget visar på en av det postmoderna 
samhällets paradoxer. Det upplevda behovet av traditioner som fasta 
orienteringspunkter, det gemensamma, i ett splittrat, sekulariserat 
samhälle kan komma i konflikt med den kulturella friställningen, det 
individuella, i ungdomars rörliga identitet. Hur ett kulturarv hanteras 
kommer därför att vara av avgörande betydelse. 

Precis som Halvorsen menar Boel Englund i sin undersökning av 
skolans tal om litteratur att det finns utrymme för förändring inom den 
kulturella reproduktionen. I sin läsning av Bourdieu och Bernstein 
uppfattar hon reproduktion som inte bara ett återskapande, utan också ett 
”återigenskapande av förutsättningar för den sociala världen och den 
sociala produktionen, som gör inte bara fortplantning utan också 
nyskapande möjligt”.111 Med detta synsätt blir det särskilt intressant att 
följa de förändringar som sker mellan olika läroplaner och i synnerhet 
vilket utrymme som ges för förändring inom den kulturella repro-
duktionen. 

Halvorsen frågar sig som utgångspunkt bland annat huruvida skolan 
och lärarna är bärare av ett normativt eller ett beskrivande kulturbegrepp, 
eller om kultursynen är flexibel, samt om skoldokumenten och lärarna har 
en kultursyn som omfattar få eller många kulturområden. Svaren på 
frågorna kastar ljus över vilken slags kultursyn läraren bär med sig och 
handlar utifrån.112 Frågorna är naturligtvis mycket relevanta när man 
studerar förutsättningarna för textens väg in i klassrummet. Såväl lärarnas 
som styrdokumentens kultursyn, även om den inte är uttalad, påverkar 
urvalet. 

I Halvorsens resonemang är Fjord Jensens dubbla kulturbegrepp 
centralt, där såväl ett normativt som ett beskrivande och ett relationellt 
perspektiv inkluderas. Ett normativt perspektiv innebär att en mer eller 
mindre synlig norm styr exempelvis vilka sidor av samhällslivet som 
betecknas som kultur. Ett beskrivande perspektiv tar sin utgångspunkt i 
de många kulturer som alla är en del av. Det relationella perspektivet 
rymmer relationen mellan dessa två, men också relationen mellan 

                                                
109 Halvorsen 2001, s 15-20. 
110 Halvorsen 2001, s 60. 
111 Englund, B 1997, s 37. 
112 Halvorsen 2001, s 19f. 
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kulturen och individen. Det normativa kulturbegreppet kan sägas 
innehålla en har-kultur, det vill säga någonting man skaffar sig, medan 
det beskrivande innehåller en är i-kultur, det vill säga någonting som man 
befinner sig i. Kulturarvet hittas inom båda dessa dimensioner. En viktig 
sida i är i-kulturen är den dolda överföringen av traditionen. I 
mellanrummet mellan har-kulturen och elevens är i-kultur finns 
lärsituationen. Med insikt i elevens är i-kultur och en hög grad av 
didaktisk reflektion nås en ideal lärsituation, menar Halvorsen.113 Ur ett 
elevperspektiv innebär dessa begrepp att den kultur som är förutbestämd i 
läroplan och av lärare är en normativ har-kultur, medan den kultur de bär 
med sig till skolan är deras är i-kultur. Den sistnämnda skiljer sig från 
individ till individ, men kan antas innehålla vissa gemensamma drag. I 
olika hög grad kan är i-kulturen sammanfalla med har-kulturen, men 
tidigare forskning har visat att några större likheter antagligen är 
ovanligt.114 Däremot finns en teoretisk möjlighet för skolan att frånsäga 
sig en har-kultur och endast låta undervisningen ta sin utgångspunkt i den 
kultur eleverna för med sig till skolan. Begreppsparet är i-kultur och har-
kultur är lämpligt att använda för att beteckna förutsättningar för 
texturval. I denna användning är de i grunden diametralt motsatta 
principer, där en undervisning präglad av har-kultur skapar ett 
stoffcentrerat ämne, medan en undervisning präglad av är i-kulturen kan 
sägas vara elevcentrerad, men riskerar samtidigt att bara bli bekräftande. 
Verkligheten låter sig dock sällan beskrivas i sådana förhållandevis enkla 
kategoriseringar och Halvorsens analyser innehåller också fler 
dimensioner. Exempelvis torde en elevanpassad har-kultur, där en text 
som passar undervisningsgruppen väljs ur ett i förväg begränsat antal 
texter, vara en vanlig texturvalsprincip i skolan. För att kategorisera 
urvalsprinciper på ett grundläggande plan har jag trots det funnit 
Halvorsens begreppspar passande. 

Mot det normativa kulturarvet, har-kulturen, kan man ställa den 
ständiga förändring som kulturen genomgår och som ofta kan knytas till 
identitetsskapande. Många gånger är det ungdomar som är drivande i den 
inte alltid dynamiska förändringsprocessen och som också påverkas mest 
av den. Ziehe menar exempelvis att barn utsätts för en ändlös rad 
upplevelser av att vara utanför när de inte ser sin egen betydelse i rörliga 
konsumtionsmönster med snabb värdeurholkning. Behovet av kontinuitet 
och ordning skapar mytologiseringar av stabila strukturer, till exempel 
familjen.115 En motsvarighet kan finnas i skolans kulturarvsförmedling, 
                                                
113 Halvorsen 2001, s 23-28, 252. 
114 Se exempelvis Olin-Scheller 2006 och Årheim 2005. 
115 Ziehe 1989, s 16-21. 
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när kulturen blir ett uttryck för stabila värden och gemenskap som inte 
problematiseras. Har-kultur kan därför bli ett postmodernt drag i form av 
fasta orienteringspunkter för att skapa en stabil struktur som motvikt till 
rörliga konsumtionsmönster. 

I motsats till den mytiska stabiliteten finns ungdomarnas realitet, där 
det symboliska innehållet minskar och det blir svårare att finna något 
betydelsebärande. I sitt försök att skildra ungdomars kulturella kontext 
urskiljer Ziehe fyra tendenser; en avmystifiering av tidigare okända 
områden som sex, resor, kollektiv och den inre världen, en realistisk 
tendens där olika subkulturer ska kombineras med verkligheten, en 
strävan efter normalitet, men samtidigt en önskan om att diskret skilja sig 
från mängden och asketiska subkulturer som tenderar att gå mot 
fundamentalism.116 Exemplifieringar av dessa tendenser är knappast svårt 
att hitta i början av 2000-talet med djurrättsrörelser, new age, mängder av 
subkulturer baserade på musikstilar samt dokusåpor och annan ”based on 
a true story”-kultur. Tendenserna är samtidigt exempel på den är i-kultur 
som Halvorsen menar att skolan och lärarna måste möta för att skapa 
ideala lärsituationer. Om så är fallet kan man också förvänta sig en 
påverkan på svenskämnets texturval, vilket kan avspeglas såväl i 
styrdokument som i lärarnas retorik och praktik. 

Ziehe menar som synes att samhällets förändringar leder till att 
ungdomar har lätt att ta till sig olika medialt förmedlade synsätt på 
identitet. Ien Ang skriver att 
 

[i]deologier organiserar inte bara idéer om eller bilder av 
verkligheten som människor skapar åt sig, de gör det också möjligt 
för människor att forma en bild av sig själva och att inta en plats i 
världen. Genom ideologier förvärvar människor en identitet, de 
blir subjekt med egna åsikter, egen vilja och egna preferenser.117 

 
De ideologier som Ang talar om har att göra med kultursyn, men alltså 
också med identitetsskapande. Massmediekulturen spelar här en viktig 
roll enligt många forskare. Exempelvis drar Lila Abu-Lughod i sin studie 
av kvinnor och TV i Egypten slutsatsen att ”[t]he hegemonic or 
ideological – and thus power-related – nature of mass-mediated cultural 
texts in the service of national, class, or commercial projects is 
undeniable”.118 I detta fall finns ingen anledning att tro att resultaten 
skulle skilja sig avsevärt från exempelvis Sverige. 

                                                
116 Ziehe 1989, s 54ff. 
117 Ang 1999, s 243. 
118 Abu-Lughod 1999, s 122. 
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Lars Gustaf Andersson pekar på att identitetsskapande är en ständigt 
pågående process. Identiteten konstrueras, demonteras och 
återkonstrueras och saknar således en fast kärna. Den fragmentiserade 
identiteten är en följd av det postmoderna skedet, vilket också hävdats av 
bland annat Stuart Hall.119 Viktigt att ha i åtanke är att identitetsskapandet 
inte lämnar vilka friheter som helst. Till exempel ser kulturindustrin till 
att vissa varor dominerar över andra samtidigt som färdiga matriser för 
känslor, reaktioner och handlingar tillhandahålls av populärkulturen.120 
Att kunna välja sin identitet kostar pengar och uppoffring och är således 
tillgängligt i olika hög grad för olika individer. Det är en del av den 
kulturella friställningens villkor. I spänningen mellan friställning och 
expropriation spelar skolans mediepedagogiska hållning en stor roll, 
menar Andersson.121 Han påpekar också att det inte bara handlar om att 
skolan intar en bekräftande hållning till den av eleverna medförda 
kulturen, utan också om att använda den som en utgångspunkt för att gå 
vidare till det främmande. I spänningen mellan det bekanta och det 
okända kommer ny kunskap att uppstå,122 vilket kan jämföras med 
Halvorsens ideala lärsituationer i mötet mellan har-kultur och är i-kultur. 
Alla dessa mer eller mindre normativa förhållningssätt till skolans 
potential att genom kultur bidra till identitetsutveckling har inte 
nödvändigtvis fått genomslag i styrdokument och i undervisnings-
praktiken. Emellertid tyder denna diskussion på att svenskämnet som 
kulturbärare står inför förändringar. Dessa förändringar innebär också att 
förutsättningarna för texturval direkt påverkas. Det är därför av vikt att 
såväl ämneskonceptioner som ämneskonstruktioner ses i ljuset av denna 
pågående diskussion. 
 

                                                
119 Andersson, L 1999b, s 103ff. 
120 Exempelvis har Radway i sin undersökning av meningsskapande hos kvinnor 
som läser kärleksromaner noterat att ”[o]ne of the reasons they [kvinnorna] 
operate on the texts as they do is a function of the fact that the authors had 
selected a vocabulary and syntax readily familiar to a middle-class housewife 
and mother with a year or two of college education. I inferred that this simple 
and resolutely familiar language use actually permits the women to rely heavily 
on their memory of previously learned cultural codes. When they encounter such 
a linguistic structure, they simply supply the most common referents for the 
words and phrases in question and thus actually construct a fictional duplicate of 
the world they are familiar with”. (1991, s 475) 
121 Andersson 1999b, s 107. 
122 Andersson 1999b, s 111. 
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Bildning och värdering 

Kulturarvet har genom svenskämnets historia varit nära knutet till 
bildningsambitioner. Thavenius menar emellertid att bildning handlar om 
”att skaffa sig ett bättre omdöme och bidra till att skapa ett rättvist 
samhälle där man kan leva ett gott liv”. Det är således ett demokratiskt 
projekt. Det kulturella arv och de grundläggande demokratiska värden 
som skolans läroplaner hänvisar till är konstruktioner som ger en 
förenklad bild av verkligheten, fortsätter Thavenius. Det vi ska bygga 
samhället på är provisoriskt och måste ständigt resoneras fram. Den 
litterära enhetskultur som man möjligen kan spåra under 1800-talet och 
början av 1900-talet har nu ersatts av en fragmentiserad mediekultur. 
Kulturen har snarare blivit problemet än lösningen på heterogeniteten.123 I 
styrdokumenten har arbete med medier vid sidan om litteraturen varit 
inskrivna sedan 1960-talet, men redan en hastig överblick visar att 
bildningsambitionerna skiljer sig väsentligt åt mellan litteratur och andra 
medier i äldre läroplaner. Den förändring i synen på texter som äger rum 
med Lpf94 innebär att svenskämnet som bildningsämne är under 
förändring och därför av intresse att vidare granska. 

Andersson lyfter i texten ”Mediekritik och mediepedagogik” fram 
den amerikanska Cultural Studies-skolans betoning av att vi idag formar 
oss själva helt och hållet utifrån medierna. Samtidigt är mycket av 
medierna och masskulturen förpassat från skolorna på grund av estetiska 
och moraliska ställningstaganden.124 Ulf Boëthius menar att populär-
kulturen redan under 1800-talets första halva började uppfattas som ett 
hot, framför allt mot ungdomars fostran. Kampen mot populärkulturen 
intensifierades under början av 1900-talet, där de så kallade Nick Carter-
böckerna uppfattades som särskilt demoraliserande. De förekommande 
kampanjerna visade tydligt på klyftan mellan arbetarklassens och 
ungdomens ”lägre” kultur och de övre samhällsskiktens ”högre” kultur. 
Även inom den borgerliga kulturen ägde en dikotomiseringsprocess rum. 
En specialisering i olika kulturformer, såsom litteratur, konst och musik, 
följdes av uppdelningen mellan ”seriöst” och ”populärt”. De populära 
verken kom nu inte längre att offentligt användas som utgångspunkter för 
diskussioner om normer och livshållningar.125 Med Bourdieus ord hade 
en förstärkning av det litterära fältet ägt rum, där kulturellt och inte 
ekonomiskt kapital hade det största värdet.126 Andersson menar att 

                                                
123 Thavenius 1999c, s 45-60. 
124 Andersson 1999a, s 70f. 
125 Boëthius 1994, s 75-80. 
126 Bourdieu 1995, s 163. 
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skolorna måste arbeta för att skapa en offentlighet där denna kultur kan 
undersökas och ifrågasättas, helt enkelt skapa en mediekompetens hos 
eleverna. Detta gäller även modersmålsämnet, där hänsyn måste tas till 
att den litterära kulturen genomgått stora förändringar som gjort 
uppdelningen i ”seriöst” och ”populärt” problematisk.127 Med Halvorsens 
begrepp handlar det om att synliggöra elevernas är i-kultur för att kunna 
skapa reflekterande lärsituationer. Det normativa kulturarvet, har-
kulturen, har traditionellt haft en större plats i skolan som representant för 
”det höga”, medan ungdoms- och populärkulturen, ”det låga”, förvisats 
av estetiska och moraliska skäl. I denna studie av texturvalet ingår att se 
om och hur förhållandet mellan dessa har förändrats från 1970 till idag, 
även om det endast låter sig göras gällande retoriken. 

Även Thavenius menar att skolan har svårt att vara en dynamisk del 
av människors liv genom att den ofta motarbetar, eller åtminstone inte 
hänger med i, den moderna kulturen, men samtidigt alltför lättvindigt 
anpassar sig till marknadens krav på arbetskraft. Skolan är på så sätt mer 
ett instrument för arbetsmarknadsbehov än en plats där bildning 
diskuteras.128 Möjligtvis avspeglas detta även i skolans litteraturläsning. 
Enligt Bourdieu präglas det litterära fältet av två poler, den autonoma och 
den heteronoma. Till den förstnämnda hör avantgardet, där det 
symboliska kapitalet och status räknas. Den heteronoma polen 
kännetecknas tvärtom av inflytande från maktens och ekonomins fält. Ju 
närmare man kommer denna pol, desto viktigare blir av makthavarna 
gillade värderingar, normer och synsätt och desto mindre betydelse får 
det estetiska kapitalet till förmån för riktiga pengar.129 I skolan avspeglas 
de två polerna bland annat i hur texterna väljs ut och används. Det 
symboliska kapitalet kan antas leda till ett visst texturval, men samtidigt 
finns i styrdokumenten ideologiska ställningstaganden som troligtvis 
påverkar hur texter används och kanske också vilka texter som väljs. I 
dessa ideologiska ställningstaganden har arbetsmarknaden betydelse. 
Exempelvis kan litteraturläsning vara en del av både utvecklande av 
arbetsmoral och ett kritiskt betraktelsesätt på tillvaron. 

Boëthius menar att hierarkier visserligen finns kvar inom det 
kulturella fältet, men att de lever sida vid sida utan att någon är 
överordnad en annan. Någon enighet om vad som är bra och dåligt finns 
inte längre och därmed är vi inte bundna av traditionella värderingar. Vi 
står inför en kulturell friställning där individen själv i högre grad måste 

                                                
127 Andersson 1999a, s 73f. 
128 Thavenius 1999d, s 95. 
129 Boëthius 1994, s 81. Ursprungligen i Bourdieu 1983. 
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avgöra sådana frågor.130 Med Boëthius synsätt blir uppdelningen i har-
kultur och är i-kultur svårare att upprätthålla. Som en följd av den 
kulturella friställningen existerar inte normativa hierarkier och därmed 
blir det inte lika relevant att tala om ett gemensamt kulturarv. 

En annan forskare inom området, Hillevi Ganetz, ser en ökad 
betydelse för intertextualitet, där ”det höga” och ”det låga” är ömsesidigt 
beroende av varandra och där alla sorters meningsfulla symboliska 
uttryck inkluderas. Liksom Bourdieu menar hon att läroanstalterna har 
fungerat som förmedlare av ”den legitima smaken” och på så sätt blivit 
bekräftare av kulturbärarnas rådande självvärderingar att deras smak är 
god.131 Ett liknande resonemang för Andreas Huyssen, som menar att vi 
måste lära oss att omvärdera begrepp som fungerar värderande och 
strukturerande för att undvika klichéer i vårt eget meningsskapande. 
Huyssen anger i några punkter tänkbara sätt att komma ifrån detta. Till 
exempel är det nödvändigt att ersätta den hierarkiska uppdelningen i hög 
och låg kultur med en horisontell skala för all form av kulturkonsumtion. 
Detta gäller även mediet (oralt/visuellt och så vidare). Vidare menar 
Huyssen att frågor om estetisk kvalitet utifrån kriterier, till exempel 
intertextualitet och subversiv kraft, bör återinföras. Sambandet mellan 
kulturella praktiker och politiska diskurser är ett annat viktigt 
studieobjekt.132 Dessa resonemang visar förändrade värderingar och 
värderingsmönster kring litteratur. Huruvida förändringarna har nått 
skolans förmedling av den legitima smaken återstår att se, men även här 
ska skolans verksamhet ses mot en pågående diskussion, i detta fall kring 
texters värde. 

Den centrifugala, öppnande rörelse mot kontextuella sammanhang 
som till exempel Palm ser inom litteraturvetenskapen, där cultural studies 
är en rörelse bland flera som har haft inflytande, har inte haft samma 
genomslag inom skolan. Palm menar även att det tolkande medvetandet 
alltid är beroende av kontexter i den estetiska kognitionen,133 men 
resonemanget kan sägas gälla även andra former av kognition. Skolan, 

                                                
130 Boëthius 1994, s 87f. 
131 Ganetz 2000, s 25ff. John Frow har angett flera skäl till varför vi idag inte kan 
dra någon absolut gräns mellan högt och lågt. Bland annat ser han hur 
högkulturen är inlemmad i varuproduktionen och att det inte längre går att 
beskriva högkulturen som den härskande klassens kultur eller som samtidens 
kulturella centrum. Ett värde är alltid ett värde för någon i ett visst sammanhang. 
(1995, passim) Delvis problematiserar alltså Frow Bourdieus slutsatser om 
kulturellt kapital. 
132 Huyssen 2002, s 368ff. 
133 Palm 1999, s 99, 109. 



 80

både den obligatoriska och gymnasiet, underlåter ofta kontextberoende 
analyser för att i stället förmedla en konsensusanalys, vilket leder till att 
utbildningssystemet reproducerar kulturella värderingar.134 

Som en representant för motsatta åsikter nämns ofta Harold Bloom. 
Han ser estetisk kvalitet som oberoende av andra faktorer och menar att 
”en omgång rap i MTV” är ”oskälig förströelse”.135 Bloom accepterar 
inte synsättet att en kanon är ideologiskt påverkad. Estetiken är obunden 
ideologin och originalitet och poetisk styrka är det enda sättet att nå 
kanon.136 Kulturellt kapital anser han härstammar från skuldtyngda 
franska teoretiker från övre medelklassen och underkänner därmed som 
företeelse.137 Bloom har, i motsats till Andersson och Ganetz, en snäv syn 
på vad som kan få ingå i kanon och menar att en breddning skulle 
innebära dess undergång.138 

Flera av ovanstående forskare, däribland även Bloom, pekar på att vi 
idag ser en upplösning av äldre värdehierarkier bland texter och att ett 
problematiserande av värdehierarkier äger rum. När det gäller skolan är 
det flera som ifrågasätter om samma upplösning äger rum. I vilket fall 
återspeglar texturval uppfattningar om vilken bildning skolan ska stå för 
och vilka värderingar som ligger bakom ämneskonstruktionen. Detta 
gäller inte minst frågan om skolan ska stå för någonting annat än fritiden, 
det vill säga vilket förhållandet är mellan har-kultur och är i-kultur. 
 
Text och media 
Skolan har mer än någonsin blivit en av flera tillgängliga världar för 
ungdomar. I dessa nya världar krävs ökad förmåga till digital 
informationsbehandling och visuell perception, vilket sätter skrift och 
språkliggörande på prov.139 Begreppet text har idag betydelser som 
sträcker sig långt bortom det skrivna ordet. Såväl inom forskning som i 
skolans styrdokument talas ofta om ”det vidgade textbegreppet”. Vad 
som ska inkluderas i det är inte alltid definierat och synsätten kan variera, 
men en genomgående föreställning är att många medier som har fått stort 
                                                
134 Frith 1998, s 580. Laermans 1992, s 252, 255f. 
135 Bloom 2000, s 573. 
136 Bloom 2000, till exempel s 34f, 13, 42. 
137 Bloom 2000, s 574. 
138 Bloom 2000, s 17. Det synsätt som Bloom företräder kan också ställas mot 
exempelvis John Fiskes uppfattning om populärkulturens värden. Fiske menar att 
mottagaren i hög grad är selektiv och väljer texter som är relevanta eller 
funktionella för den egna individen. Läsaren skapar egna betydelser och är 
således inte en passiv mottagare av budskap. (Fiske 1989, passim) 
139 Ziehe 1989, s 66ff. 
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genomslag ofta kompletterar den traditionella skrivna texten med till 
exempel bilder eller nya symboliska teckensystem, så kallade 
multimediala framställningar. 

Utgångspunkten för Gunther Kress teorier om ”literacy” är att 
språket inte längre är det enda, och kanske inte ens det huvudsakliga, 
medlet för representation och kommunikation. Därför kan teorier om 
”literacy” inte längre ses som lingvistiska teorier. Mening är för Kress ett 
resultat av semiotiskt arbete, antingen utåtriktat som i skrivande eller 
inåtriktat som i läsande. Arbetet förändrar både de som utför arbetet och 
det som arbetas med. Det inåtriktade meningsskapandet kallar Kress för 
lärande. Lärandet blir följaktligen formandet av subjektet. Med nya 
teknikers framväxt har förmedlingssättet blivit allt viktigare för 
representation och kommunikation. Så länge boken var det vanligaste 
förmedlingssättet vid sidan om talet krävdes inte några 
ställningstaganden, inget ”val”. Idag finns möjligheter till andra medier, 
vilket också skapar en problematik kring att välja det lämpligaste.140 
Problemet finns förstås även inom skolan, såväl för produktion som för 
reception av texter. För att tillgodogöra sig ett innehåll är det inte 
nödvändigtvis en skriven text som är det effektivaste sättet längre. 
Återigen syns alltså tecken på att uppfattningen om bildning står inför en 
omfattande förändring. 

Av de problem som nya förmedlingssätt skapar är konstruerandet av 
en texts ”läsväg” av stort intresse, menar Kress.141 Visserligen skriver 
Kress i huvudsak om produktion av texter, men motsvarande resonemang 
är lika relevant för reception av texter. Det meningsskapande som Kress 
kallar lärande sker genom nya medieformer och därför kan skolan och 
lärarna förväntas vara tvungna att på något sätt förhålla sig till detta. Den 
är i-kultur som eleverna medför till skolan bär förmodligen tydliga spår 
av nya läsvägar och påverkar därför hur de bemöter de texter de ställs 
inför i skolan. Med detta i åtanke är det relevant att studera hur text i 
vidgad betydelse betraktas och hanteras i skolan, både på retoriska nivåer 
och i praktiken. 

                                                
140 Kress 2003, s 35-45. 
141 Kress 2003, s 48ff. Även Fairclough har i sitt avslutande kapitel i boken 
Media Discourse pekat på designbegreppets betydelse. Han lyfter fram ett antal 
frågor som han tycker borde vara utgångspunkten för undervisning i media och 
språk. Bland dessa återfinner vi hur texter är designade, varför de är designade 
på detta sätt och på vilket annat sätt de kunde ha varit designade. Fairclough 
vidgar sedan perspektiven och föreslår att man frågar sig hur texter är 
producerade, hur de tänkbart kan tolkas och användas och vilka sociokulturella 
processer de är en del av. (1995b, s 202) 
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Media anses ofta ha negativa effekter på människor. Medan litteratur 
studeras för att utveckla elevers identitet och goda personliga sidor 
handlar en stor del av övrig medieundervisning om att lära eleverna att 
”genomskåda” saker som har negativa effekter, menar David 
Buckingham och Julian Sefton-Green.142 Detta kan jämföras med det 
resonemang mediaekologen Neil Postman för i sin omdebatterade bok 
Skolan och kulturarvet från 1979. Postman tar som utgångspunkt att 
skolan ska tala med en annan stämma än samhället i övrigt, syftande på 
att skolan måste stå för det historiska perspektivet när bland annat media 
är framåtriktat i tiden. Han menar att ”skevheter” har uppstått i vår kultur, 
i vid bemärkelse, vilket leder till bristande intellekt.143 Pedagogiken ska 
vara ett försvar mot medianedfall.144 Postmans bok måste idag med sina 
snart 30 år betraktas som i viss mån föråldrad, till exempel när han menar 
att TV-tittande är en asocial aktivitet och att inga förkunskaper krävs,145 
men det genomslag den trots allt fick kan möjligtvis ha lämnat spår i 
skolan. Emellertid borde ett ökande medvetande om det vidgade 
textbegreppet, dess förhållande till identitetsskapande och nya läsvägar 
rimligtvis medföra förändringar i styrdokumenten. 

Buckinghams resonemang kring medieundervisningen har också 
följder för hans syn på kursplaner inom modersmålsundervisningen. 
Synen på engelskämnet som i huvudsak en akademisk disciplin måste 
lämna plats för en bredare syn på kultur och kompetens där olika 
medieformer spelar en betydande roll och svaren inte på förhand är 
givna.146 Syftet med mediestudier är inte själva textanalysen, där svaren 
för övrigt ofta är uppenbara för elever, utan arbetet ska leda vidare till en 
analys av hur vi kommer fram till svaren. Med Vygotskijs teorier om 
språkinlärning som utgångspunkt konstaterar Buckingham att det 
följaktligen snarare är reflexiv självförståelse av tankeprocessen det 
handlar om.147 Lärandets viktigaste del utifrån detta är dialogen mellan 
lärare och elever. Mediakunskap är således snarare en kognitiv utveckling 
än förvärvande av ett kulturellt kapital i Bourdieus mening.148 

                                                
142 Buckingham/Sefton-Green 1994, s 132. 
143 Postman 1979, s 22ff, 41. 
144 Postman 1979, s 71. 
145 Postman 1979, s 54, 50. 
146 Buckingham/Sefton-Green 1994, s 213ff. Se även Buckingham 1993, passim. 
Detta kan kontrasteras mot Boel Englunds undersökning av historiska 
förhållanden, där hon konstaterar att litteraturläsning i skolan redan är någonting 
annat än inom den akademiska disciplinen litteraturvetenskap. (1997, s 197ff) 
147 Buckingham 1990b, s 223. 
148 Buckingham/Sefton-Green 1994, s 147, 182. 
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Carmen Luke ser utifrån sina postmoderna feministiska 
utgångspunkter medieutbildning som ett sätt för elever att ”politisera” sin 
egen kulturella och historiska identitet och på så sätt kunna ifrågasätta 
etablerade sanningar rörande till exempel samhället, individen, 
sexualiteten och historien.149 Detta kräver förstås en kunskap hos alla 
lärare om grundläggande begrepp inom mediestudier, men också 
möjligheter för lärare att samarbeta kring implementeringen av media i de 
olika kursplanerna.150 

Det förefaller uppenbart att nya medier har påverkat uppfattningen 
inom vissa fält om vad text är och hur textbegreppet ska förstås. Flera 
forskare uttrycker likväl en skeptisk hållning till huruvida detta har fått 
något genomslag i skolan. Farhågor finns att traditionella värdehierarkier 
bland texter lever kvar och gör att texter behandlas på olika sätt. Min 
utgångspunkt för studien är ett vidgat textbegrepp, vilket innebär att jag 
även inkluderar andra fiktionstexter än skriftliga i insamlandet av det 
empiriska materialet. Som tidigare påpekat är dock syftet i första hand 
inte normativt, utan att se på vilket sätt ett vidgat textbegrepp avspeglas i 
retorik och praktik. Den förändring i synsätt som ägt rum sedan 1970 
inom till exempel litteraturvetenskapens och mediestudiernas syn på text 
bör ha lämnat någon form av avtryck även inom gymnasieskolan. 
 
Texturvalsprinciper 
De amerikanska skolforskarna Arthur N. Applebee, Robert Burroughs 
och Anita S. Stevens menar att en läroplan ska ses som en samtalsdomän 
och de samtal som äger rum inom den är de primära medlen för 
undervisning och lärande. Begreppet läroplan används här på ett sätt som 
liknar det svenska genomförd läroplan. Vidare skiljer Applebee et al 
mellan knowledge-in-action och knowledge-out-of-context, där det första 
syftar på en vad och hur-kunskap som uppmuntrar elever att delta i 
samtal inom en levande diskurs, medan det andra endast innebär en 
kunskap om någonting.151 För svenskämnets del skulle knowledge-out-of-
context till exempel kunna innebära läsande av en rad klassiska texter 
med fokus på att hitta korrekta svar utan att anledningar till varför 
texterna läses eller sambanden mellan dem belyses och diskuteras. 
Oavsett hur undervisningen ser ut kommer den att skapa vissa 
förväntningar på elevernas deltagande eller icke-deltagande. Dessa 

                                                
149 Luke 1998, s 36. 
150 Robson et al 1990, s 171ff. 
151 Appelbee et al 2000, s 397ff. Se även Applebee 1994, s 46. 
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förväntningar måste även ses som en del av det eleverna kommer att lära 
sig om ämnet. 

De studier som Applebee, Burroughs och Stevens har utfört visar att 
varje klassrum utvecklade sina egna genomförda läroplaner beroende på 
vad som ansågs vara ett lämpligt innehåll och hur man hanterade det 
innehållet. Hur ämnets innehåll organiseras har stor betydelse för 
möjligheterna att skapa sammanhang och kontinuitet. Utifrån de funna 
sätten att lägga upp undervisningen skapar Applebee et al fem 
organisationsprinciper. Den första benämns katalog och innebär att 
delarna saknar en överordnad struktur. Relationen mellan dem är därför 
oklar. Den andra kategorin, samlingen, har däremot en överordnad 
struktur där delar tas upp i tur och ordning för att ge en komplett bild av 
helheten i samlingen. Vid litteratururval är berättandeformer ett exempel 
på organisationsprincipen samling. En sekvens är en samling med en till 
synes naturlig inre ordning, vid texturval exempelvis kronologi eller 
kvalitetshierarkier. Om innehållet relateras till en central idé, till exempel 
när litteratur betraktas som en del av sin sociala eller historiska kontext, 
benämns principen episod. I den sista organisationsprincipen, integrering, 
ordnas delarna så att en ständig omkonstruktion sker, inte bara av nytt 
material, utan i ljuset av nya idéer även det tidigare materialet. Delarna 
belyser varandra och inte bara den övergripande principen.152 

De konventioner som varje lärare utvecklar beror bland annat på 
deras tidigare erfarenheter, värderingar, utbildning och uppfattning om 
eleverna som ska undervisas. Applebee, Burroughs och Stevens slutsats 
är att ju mindre förutbestämda svaren är, desto troligare är det att den 
genomförda läroplanen fungerar som en dialog där samtalen är 
utforskande och har betydelse för eleverna.153 Även om Applebee et al 
skriver om den faktiska undervisningen är begreppen lika användbara för 
att studera läroplaner. Organisationsprinciper finns även här, även om de 
inte alltid är uttalade. De utläsbara organisationsprinciperna i 
styrdokument och hos lärare kan användas för att kategorisera och 
jämföra material, men det är knappast troligt att entydiga och väl-
motiverade principer förekommer. Troligtvis kan man finna blandningar 
av kategorierna i båda fallen. 
 
Läroplansanalyser 
Begreppsapparaten som utarbetats så här långt är applicerbar på 
läroplaner för att nå förståelse runt en rad frågor. På en övergripande nivå 
                                                
152 Applebee et al 2000, s 405f. Se även Malmbjer 2005. 
153 Applebee et al 2000, s 426. Applebee 1996, passim. 
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handlar det om att utröna vilken kod som läroplanerna ger uttryck för, det 
vill säga vilka grundläggande principer som ligger bakom det synsätt på 
omvärlden som framträder i styrdokumenten, och vilka determinanterna 
är som styr undervisningsinnehållet. Omvärldsuppfattningar som ligger 
till grund för läroplaner påverkar syften och mål med skolan och styr i 
förlängningen på så sätt också litteratururvalet i svenskämnet. Mer 
specifikt ska analysen av läroplanerna avhandla vilka texter 
läroplanskoden presumtivt släpper in i klassrummet och vilka principer 
som ligger bakom urvalet, hur ämneskonceptionen ser ut när det gäller 
svenskämnets textläsning, vilken syn på kultur och text som framträder, 
om perspektivet i första hand är historiskt, nutidsinriktat eller 
framtidsinriktat, vilka syften och mål som finns med textanvändning och 
hur läroplanen vill att texter ska användas. 

Utifrån Läroplan för gymnasiet 1970 (Lgy70) med Supplement 22 
och Supplement 80 samt Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 
(Lpf94) med Kursplaner 2000 ska även förändringar studeras. 
Ekonomihistorikern Douglass C. North menar att institutioner, till vilka 
skolan räknas, är liktydiga med 
 

de restriktioner som människor sätter upp för att ange formerna för 
mänsklig samverkan. Dessa institutioner anger följaktligen det sätt 
på vilket samhället utvecklas under tidens lopp och utgör därför 
nyckeln till förståelse av historisk utveckling.154 

 
Med det postmoderna samhället förändras ideologier och därför 
rimligtvis även läroplanskoderna. I jämförelsen mellan de olika läro- och 
kursplanerna blir det relevant att pröva bland annat om utvecklingen går 
mot fragmentisering eller helhet, abstrakta eller konkreta påståenden, 
historisk eller framtidsorientering, utbildning för arbete eller fritid och 
ökad eller minskad enhetlighet. Det postmoderna samhällets dimensioner 
utgör fonden för att förklara förändringarna, men den läroplansteoretiska 
begreppsapparaten, liksom den övriga begreppsapparaten, är till stor hjälp 
för att tydliggöra och benämna företeelser. 
 
Läroplan för gymnasieskolan 1970 
Redan 1970 ersätts 1965 års läroplan för gymnasiet med den första 
läroplanen för ett sammanhållet gymnasium, bestående av tvååriga linjer 
med ekonomisk, social och teknisk inriktning, treåriga linjer med 

                                                
154 North 1993, s 16. 
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ekonomisk, humanistisk, naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig 
inriktning samt en fyraårig teknisk linje.155 

Lgy70 är ett omfattande textmaterial indelat i tre huvuddelar. Den 
första delen kallas för Allmän del och ska ses som läroplanens allmänna 
mål och riktlinjer, med underrubriker som Undervisning, Planering och 
Läromedel. Här finns också de olika ämnenas kursplaner med kortfattade 
formuleringar om mål och huvudmoment. Fortsättningsvis benämns 
denna del Lgy70:I. En utförligare kommentar kring kursplanerna får man 
i den andra huvuddelen, kallad Supplement (Lgy70:II). Detta inleds med 
särskilda anvisningar gällande alla kursplaner, innan separata 
kommentarer och anvisningar till varje ämne vidtar. De tvååriga 
respektive tre- och fyraåriga linjerna har skilda kommentarer. Den tredje 
huvuddelen, här benämnd Lgy70:III, består av ett omfattande 
Planeringssupplement, där man hittar mer konkreta förslag på innehåll 
och metoder att använda i de olika ämnena. Till skillnad från de två första 
delarna är användandet av planeringssupplementet frivilligt, men 
eftersom det utgör ett exempel på Skolöverstyrelsens konkreta 
ämneskonstruktion utifrån läroplanens övriga delar är en del av den kod 
som hela läroplanen utgör. I vilken omfattning och hur planerings-
supplementet verkligen har använts av lärare är inte föremål för denna 
undersökning, där Lgy70 ses som en del av den historiska retoriken kring 
svenskämnet. Av praktiska skäl redovisas den allmänna delen för sig, 
medan de två supplementdelarna slås samman, vilket inte hindrar att alla 
delar diskuteras såväl som en helhet som olika delar i relation till 
varandra. 
 

                                                
155 Trots det sammanhållna gymnasiet får svenskämnet olika utrymme på de 
olika linjerna. Minst svenska läser de tvååriga tekniska linjerna (beklädnads-
teknisk, bygg- och anläggningsteknisk, el-teleteknisk, fordonsteknisk, jordbruks-
teknisk, livsmedelsteknisk, processteknisk, skogsbruksteknisk, teknisk, trä-
teknisk och verkstadsteknisk) med endast fyra timmar per vecka i årskurs ett. 
Fyra timmar per vecka i årskurs ett och tre timmar per vecka i årskurs två läses 
på de ekonomiskt och socialt inriktade tvååriga linjerna (distributions- och 
kontors, ekonomisk, konsumtions, social och vård). Den fyraåriga tekniska linjen 
läser tre timmar per vecka i årskurs ett och två, men bara två i årskurs tre. Den 
treåriga naturvetenskapliga linjen har ytterligare en timme per vecka i årskurs tre, 
det vill säga tre timmar per vecka alla tre år, medan den humanistiska och den 
samhällsvetenskapliga linjen ökar till fyra timmar per vecka i den sista års-
kursen. (Lgy70:I, s 60-104) 
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Allmän del 
I det följande ses Lgy70:s allmänna del som en överordnad representant 
för läroplanskoden gentemot kursplanerna. Detta synsätt har också ett 
uttalat fog för sig i texten. I avsnittet som handlar om bedömning klargörs 
att gymnasieskolans allmänna mål ska konkretiseras i respektive ämne.156 
Det är därför i första hand i den allmänna delen man kan utläsa 
läroplanens övergripande kod. Kursplanerna blir sedan en avspegling av 
den allmänna delen, men som antytts i de teoretiska utgångspunkterna 
behöver dessa inte nödvändigtvis harmoniera till fullo eftersom läro-
planen är en kompromiss av ideologier i konflikt. Den allmänna delen 
behandlas i detta avsnitt som en helhet, trots att den ursprungligen är 
indelad i olika avsnitt med underrubriker, men redovisas under tre utlästa 
teman som är framträdande med mina utgångspunkter. Det första temat 
behandlar skolans relation till samhället och individen, det andra vilka 
grundläggande värderingar som läroplanen ställer sig bakom och 
förmedlar och det tredje de metodiska anvisningar som finns. Alla tre 
teman har i första hand ett texturvalsperspektiv, men för att få en 
begriplig helhetsbild av läroplanen berörs även en del andra framträdande 
drag som mer indirekt påverkar förutsättningarna för texturval. 
 
En framtidsorienterad skola inriktad mot samhällets behov 
Elever kommer till skolan för att få lära sig saker som samhället, och 
därmed de själva, behöver i framtiden. Det är ett sätt att sammanfatta en 
av de mest framträdande principerna för Lgy70:s allmänna del. 
Inledningsvis hänvisas till skollagen, som ger skolan uppgiften att 
”meddela [min kursivering] eleverna kunskaper”.157 Med denna 
formulering blir skolans kunskap normativ. I skolan finns en kunskap 
som eleverna kan förväntas sakna och som därmed ska förmedlas till 
dem. Det är kunskapen som sätts i centrum och individens roll som 
lärande subjekt berörs inte närmare. Individens behov sägs visserligen 
vara bestämmande för bland annat innehållet,158 men förutom att 
individen har behov av att vara en del av olika gemenskaper förblir det 
oklart vad som åsyftas. Det åligger emellertid lärarna att ”tillse att stoffet 
tillgodoser elevernas intressen”.159 Individens behov är i detta fall en 
explicit determinant, en princip som styr undervisningsinnehållet, som 
dock lämnar en hög grad av tolkbarhet till lärarna. Individens behov i 
                                                
156 Lgy70:I, s 42. Se även Lgy70:II, s 144. 
157 Lgy70:I, s 10. 
158 Lgy70:I, s 10. 
159 Lgy70:I, s 29. 
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läroplanskodens mening är därför inte nödvändigtvis detsamma som 
individens självuttryckta behov. Den låga konkretionsgraden, som 
visserligen måste betraktas som i viss mån nödvändig i läroplanens 
allmänna del, skapar förutsättningar för en horisontell reproduktion om 
traditioner ligger till grund för konkretiseringar.160 Visserligen ger 
läroplanen inom ramen för olika kursavsnitt möjligheten att inrikta studiet 
på ”de speciella frågor som fångar [elevernas] uppmärksamhet”, men 
detta är inte att uppfatta som synonymt med individens behov, som ska 
ligga till grund för hela verksamheten.161 Det handlar snarare om ett 
reglerat meningsskapande än om att ett subjektivt upplevt behov hos 
individen sätts i centrum, men i den allmänna delen styr läroplanen 
endast indirekt i och med abstraktionsgraden. Förutsättningarna för ett 
elevstyrt texturval är emellertid små med läroplanens kunskapssyn. 

Avsnittets tydligaste determinant, och en modern snarare än 
postmodern sådan, är ”samhällets krav i olika avseenden”,162 vilket bland 
annat medför att utvecklingen av elevernas språkliga uttrycksmedel blir 
en viktig del av skolans uppgift.163 Svenskämnet kan där förväntas spela 
en viktig roll. Att utbilda för de krav samhället har kan uppfattas 
paradoxalt mot en annan determinant, nämligen att skolan ska främja 
utvecklingen till ”fria, självständiga och harmoniska människor”164 och 
att eleverna ska ”utveckla ett självständigt och kritiskt betraktelsesätt”.165 
Exempelvis kan fostran till en god yrkesutövare strida mot en kritiskt 
prövande samhällsmedborgare. Någon sådan motsättning ges dock aldrig 
uttryck för i läroplanens allmänna del. I stället förefaller det rådande 
synsättet vara att det som är bra för samhället också är bra för individen: 
”I det praktiska skolarbetet utgör emellertid denna uppgift [personlighets-
utveckling] och meddelandet av kunskaper beståndsdelar i en och samma 
uppgift”.166 Den postmoderna problematiken kring identitetsskapande 
syns ännu inte i Lgy70:I. I motsats till den kulturella friställning som 
Ziehe ser växa fram under 1970-talet167 ses individen i Lgy70:I som en 
del av den enhet som samhället, skolan och individen strävar mot. 

                                                
160 I ett sådant sammanhang blir Bourdieus habitus-begrepp relevant. Detta 
introduceras och används i samband med de verksamma lärarna i kapitlet 
”Lärare i retorik och praktik”, men lämnas här utanför analysen. 
161 Lgy70:I, s 31. 
162 Lgy70:I, s 10. 
163 Lgy70:I, s 13. 
164 Lgy70:I, s 10. 
165 Lgy70:I, s 12. 
166 Lgy70:I, s 12. 
167 Ziehe 1989, s 35-45. 
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Eftersom det inte ges uttryck för någon fragmentiserad världsbild finns 
heller inte individuella behov av att se helheter.168 Därmed behövs inte de 
kulturella fasta orienteringspunkter som Ziehe ser ett behov av i dagens 
samhälle.169 Följaktligen finns i läroplanen inte någon betoning av att ett 
kulturarv som en stabil punkt i tillvaron skulle vara av vikt. 

För flertalet studievägar kommer yrkesutbildningen och arbetsfostran 
uttryckligen i första hand, vilket stärker den vertikala reproduktionen 
genom en direkt kvalificering för arbetsmarknaden.170 Skolan ska ”främja 
goda arbetsvanor”, men också ”bygga upp […] självtillit, initiativkraft, 
uthållighet i arbetet och förmåga till samarbete”.171 Den arbetsfostran som 
eftersträvas förefaller snarare modern än postmodern. Ett första tecken på 
den postmoderna rörligheten skönjs när läroplanen anger att ”elevernas 
intresse för att efter avslutad utbildning fortgående orientera sig inom 
yrke och samhällsliv” ska underbyggas,172 men ett samhälle där individen 
ständigt är utsatt för rörlighet och där fasta organisationsformer har fått 
ge vika för den rörliga mosaiken har ännu inte fått sitt genombrott. 
Tvärtom är det ”ofrånkomligt att lärostoffet fördelas på ämnen”,173 vilket 
innebär att skolans traditionella ämnesindelning upprätthålls. Även om 
gymnasieskolan ska tillgodose elevernas personliga önskemål är det i 
första hand samhällets, och närmare bestämt arbetsmarknadens, krav som 
ska beaktas. Skolan är inte ett projekt för självförverkligande på 
individuell nivå: 

 
Att helt låta var och en förverkliga sina intressen är dock inte 
möjligt. De personliga önskemålen måste vägas mot varje 
skolenhets resurser och organisatoriska spelrum och de krav på 
förberedelser som ställs av samhälle och arbetsmarknad.174 

 
En underförstådd del av läroplanens kod är att samhället i hög grad är 
detsamma som arbetslivet för eleverna och i den dominanta ideologin är 
följaktligen relationen mellan individen och samhället stark, vilket bidrar 
till att ge skolan en låg grad av relativ autonomi i förhållande till 
samhällslivet i övrigt. Att utveckla en identitet sker i samband med 
yrkesutbildningen och någon djupare diskussion om andra innebörder av 
bildning, till exempel i form av nationell identitet, äger inte rum i 
                                                
168 Jämför Fjord Jensen 1987, s 50-58. 
169 Ziehe 1989, s 113-119. 
170 Lgy70:I, s 12f, 32f. 
171 Lgy70:I, s 14. Se även s 32f. 
172 Lgy70:I, s 14. 
173 Lgy70:I, s 30. 
174 Lgy70:I, s 12. 
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läroplanens allmänna del. Trots det skapas främst förutsättningar för ett 
normativt kulturbegrepp, en har-kultur i Halvorsens mening,175 genom 
det synsätt på kunskapsförmedling som avspeglas i styrdokumentet. 

När Lgy70:I talar om ett ”föränderligt samhälle” till vilket 
skolarbetet ständigt måste omprövas leder däremot tankarna till 
postmoderniteten. Enligt läroplanen befinner sig samtiden i en snabb 
omdaning som skolan måste vara en del av.176 Tecken på en uppfattning 
om en globalisering skymtas i vissa formuleringar, till exempel i att 
elevernas ”känsla av samhörighet […] måste […] omsluta allt större 
samhällsbildningar”,177 men att det skulle medföra ett behov av lokalt 
definierade identiteter, vilket Hargreaves långt senare menar att 
globaliseringsprocessen gör,178 framgår inte. 

Utbildningen är framtidsinriktad och det historiska perspektivet är 
påfallande frånvarande i läroplanen. Eleven ska förberedas för ”sin roll 
som aktiv medborgare i morgondagens samhälle”.179 Därför måste 
skolarbetet anpassas till samhällets utveckling. Såväl färdigheter och 
kunskaper som vanor, attityder och värderingar ska skapa framtida 
yrkesutövare och samhällsmedlemmar.180 Att eleverna också engagerar 
sig både i fritidsverksamhet och i de gemensamma livsåskådnings- och 
samhällsfrågorna är en målsättning för skolans arbete.181 Detta ska dock 
inte ses som att utbildningen är inriktad mot fritiden i postmodern 
mening. Yrkesidentiteten är fortfarande i alla avseenden den 
dominerande. 

I ambitionen att utveckla demokratiska färdigheter uppmanar läro-
planen till ”en undersökande inställning till de kunskaper och den 
information som erbjuds”, samt att överlåta åt eleven ”att efter 
självständig prövning acceptera eller förkasta en värdering”,182 vilket, 
förutom att det är en demokratisk färdighet, skulle kunna motverka ett 
reglerat meningsskapande. Det kritiska synsättet begränsas av att 
”objektivitetskravet skall sättas i centrum”.183 Ur ett texturvalsperspektiv 
blir motsättningen mellan skolans kunskaps- och färdighetsförmedling 
och elevens möjlighet att förkasta värderingar problematisk. Någon form 

                                                
175 Halvorsen 2001, s 23-38. 
176 Lgy70:I, s 11. 
177 Lgy70:I, s 15. 
178 Hargreaves 1998, s 68ff. 
179 Lgy70:I, s 10. 
180 Lgy70:I, s 11f. 
181 Lgy70:I, s 15. 
182 Lgy70:I, s 12. 
183 Lgy70:I, s 12. 
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av värdering, synlig eller osynlig, ligger alltid till grund för innehållet. 
För litteratur kan till exempel estetisk kvalitet ses utgöra grunden till 
varför en text kommer in i klassrummet. Visserligen hävdar exempelvis 
Bloom att estetik är oberoende av ideologi,184 men många andra menar att 
även estetiskt värde är ett värde för någon i ett visst sammanhang, ett 
perspektiv som också jag ansluter mig till. Enligt Lgy70:I får läraren inte 
ha avsikten att påverka eleverna när han eller hon tillkännager personliga 
åsikter185 och om kvalitet används som urvalskriterium kommer därför, ur 
ett ideologiskt perspektiv, objektivitet i verklig mening aldrig att kunna 
nås. Den uppfattning om objektivitet som Lgy70 förespråkar riskerar att 
bli en skenbar objektivitet. Därvid lämnas en potentiell möjlighet för 
eleverna att förkasta urvalet. Objektivitetskravet fungerar då inte som en 
determinant för undervisningsinnehållet. Samtidigt sker inte all aktivitet 
inom skolan på ett medvetet plan, varken för lärare eller för elever, vilket 
innebär att undervisningssituationen kan präglas av ett symboliskt våld 
om till exempel möjligheten till värderingar begränsas. Hur supplementen 
till svenskämnet hanterar detta diskuteras längre fram. 

Thomas Englund har i en artikel berört hur spänningsfält uppstår i 
skolan när olika historiska traditioner utmanar varandra.186 Lgy70:s 
allmänna mål illustrerar detta på ett tydligt sätt. Den svenska skolan har 
sedan länge en essentialistisk tradition, där förmedling av kunskaper har 
varit centralt. I formuleringarna i Lgy70:s allmänna del ser vi hur denna 
tradition utmanas av progressivismen, där eleven sätts i centrum och ska 
vara ”kunskapare”. Inriktningarna är inte förenliga och därför uppstår 
ideologiska konflikter i läroplanen, till exempel när individens behov ska 
förenas med ett innehåll som är förutbestämt av samhällets krav. På en 
annan axel ställer Englund perennialismen, där kulturarv och bildning 
betonas, mot rekonstruktivismen, där skolan har ett tydligt framtids-
perspektiv och ska fostra kritiska medborgare.187 Som tidigare 
konstaterats saknar Lgy70:s allmänna mål nästan helt ett historiskt 
perspektiv och något kulturarv berörs inte, medan däremot det kritiska 
betraktelsesättet lyfts fram. Även i rekonstruktivismens genomslag finns 
en motsättning till essentialismens traditionella kunskapsförmedling. 
Detta kan dock misstänkas se annorlunda ut i kursplanerna för svenska, 
där kulturarvet länge haft en framträdande roll. De motsättningar som 
läroplanskoden i Lgy70:I uppvisar är ett uttryck för den dominanta 

                                                
184 Bloom 2000, s 34f, 13, 42. 
185 Lgy70:I, s 29. 
186 Englund, T 1997. 
187 Englund, T 1997, s 134f. 
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ideologins kompromisser, där historiskt utvecklade skolpraktiker möter 
nyare uppfattningar om skolans syfte. 
 
En skola för demokrati och solidaritet 
Som tidigare konstaterats kännetecknas efterkrigstidens läroplaner av 
strävan efter demokratisk fostran (se avsnittet ”På väg mot svenskämnets 
femte period”) och Lgy70 är inget undantag. Men eftersom demokrati 
knappast är ett enhetligt begrepp blir det av vikt att studera vilken 
demokratiuppfattning som ligger till grund för läroplanen. Inte minst blir 
detta intressant med tanke på hur innehållet i undervisningen väljs ut. 
Läroplanen anger att eleverna ”skall [min kursivering] i skolan bibringas 
insikt om de värderingar och principer som bär upp rättsordningen i ett 
demokratiskt samhälle”.188 Den demokratiska insikten fungerar som en 
determinant enligt denna formulering, men även om skolan ses som en 
del av samhället är de demokratiska kraven inte lika höga i under-
visningssituationen: ”Skolan bör [min kursivering] fungera efter regler 
som är grundade på demokratiska principer och som eleverna själva är 
med om att utforma”.189 De demokratiska principerna utgör inte 
nödvändigtvis en grund för undervisningsinnehållet, medan innehållet 
däremot ska förmedla dessa principer till eleverna, vilket kan uppfattas 
som problematiskt. Gradskillnaden mellan ”skall” och ”bör” kan 
förklaras utifrån samma läroplanskod som överordnat samhällets behov 
gentemot individens. En slutsats som låter sig dras är att stoffurval och 
planeringen av verksamheten bör ske i samverkan med eleverna,190 men 
det får inte motverka de givna kunskaper som eleverna ska meddelas, det 
vill säga har-kulturen. Friheten att lägga större vikt vid vissa moment 
uppmanar läroplanen att nyttja till en inte vidare preciserad ”koncen-
tration kring väsentligheter inom varje ämne”.191 För att förstå vilka 
väsentligheterna är och därmed vad som kan anses som ett givet innehåll 
måste även kursplanerna beaktas, men läroplanens allmänna mål fastslår 
indirekt att fastställda kunskaper finns. Postmodernitetens pluralistiska 
uppfattningar under ständig förändring, vilka också ändrar för-
utsättningarna för texturval, har ännu inte något genomslag i denna del av 
läroplanen. 

Jämlikhetssträvanden i elevens sociala utveckling är en framträdande 
del i läroplanens kod. Solidaritet på såväl lokal som global nivå är den 

                                                
188 Lgy70:I, s 14. 
189 Lgy70:I, s 14. 
190 Lgy70:I, s 17. 
191 Lgy70:I, s 30. 
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demokratiska princip som får störst utrymme i den allmänna delen av 
Lgy70.192 När det gäller jämställdhetsarbetet mellan män och kvinnor 
nöjer sig läroplanen med den svagare formuleringen att det ”bör” ske.193 
Detta får ses som ett uttryck för att det icke jämställda samhället har 
uppmärksammats, men att åtgärderna ännu inte fått fullt genomslag i 
styrdokumenten. Jämlikhet och solidaritet som viktiga delar av 
läroplanskoden kan emellertid väcka frågor hos uttolkaren om vilka 
följderna blir på texturvalsnivå. Williams har visat hur institutionen 
upprätthåller en manlig litteraturkanon i litteraturhistoriska översiktsverk 
under 1900-talet och Boel Englund pekar på hur maktrelationer 
återskapas i gymnasiets litteraturstudium,194 medan Danielsson i sin 
studie av litteraturantologier för gymnasiet har pekat på hur 
världslitteratur blir ett använt begrepp redan under 1950-talet.195 Med 
formuleringarna i Lgy70:s allmänna del skapas förutsättningar för ett 
jämställt och internationellt breddat perspektiv i kursplanens 
formuleringar om textläsning, där konkretionsgraden är högre än i de 
allmänna målen, men samtidigt tyder Williams och Englunds studier på 
att traditionerna är svåra att bryta. Vilken effekt det bredare perspektivet 
får i kursplanetexten diskuteras i samband med analysen av kursplanerna. 

Samarbete och samverkan ses som fundament i det solidariska, 
demokratiska samhället. Således är frihet och självständighet inte 
självändamål, utan grundvalar i ett samarbetsprojekt.196 En del i 
samarbetsprojektet är att skapa en samhörighetskänsla. Som ett 
åskådliggörande exempel kan den gemensamma samlingen för skolans 
elever användas, även om den utgör en mycket liten del av skolans hela 
verksamhet. Lgy70:I ålägger skolor att anordna dessa bland annat för att 
”uppmärksamma händelser och traditioner av gemensamt intresse”. De 
här nämnda traditionerna är ett av få ställen där läroplanen antyder ett 
historiskt perspektiv: 
 

Även om självfallet skilda meningar, framförda med personlig 
accent, bör få komma till uttryck får framställningen inte ha någon 
udd, riktad mot viss religiös eller politisk uppfattning eller viss 
inställning i livsåskådningsfrågor. Eftersom samlingarna är 
obligatoriska skall innehåll av exempelvis politisk, moralisk eller 

                                                
192 Se till exempel Lgy70:I, s 10f, 15, 29. 
193 Lgy70:I, s 15. Däremot ”skall” eleverna nå insikt om att könen måste vara 
jämställda (s.29). 
194 Williams 1997, passim. Englund, B 1997, s 275f. 
195 Danielsson 1988, s 23ff. 
196 Lgy70:I, s 15. 



 94

religiös art alltså ges en beskrivande eller informerande och inte en 
förkunnande eller provocerande prägel.197 

 
Läroplanens yttranden antyder en bakomliggande föreställning dels om 
att det finns traditioner som är gemensamma för alla och dels om att det 
finns en konfliktfri kunskap om detta gemensamma. De konflikter som de 
omtalade ämnena kan bära ska lämnas utanför skolan. Tillsammans med 
föreställningen om ”väsentligheter” inom olika ämnen, det vill säga ett 
innehåll som anses vara givet, anas hur en hegemonisk ideologi 
kontrollerar den normativa har-kulturen. Som tidigare visats är ett 
framträdande inslag i den dominanta ideologin ett framtidsperspektiv, 
men de gemensamma, på förhand bestämda, kunskaperna förutsätter ett 
historiskt perspektiv som inte uttrycks. Det förefaller som om den 
historiska traditionen som präglar skolan är så självklar, och därmed 
oproblematisk, att den inte behöver uttryckas. Därmed är den en del av 
den hegemoniska ideologin. Den form av reglerat meningsskapande som 
här framträder är dold i betydelsen att den förutsätter en kontextuell 
kunskap om skolans historiska dimension hos uttolkaren av läroplanen. 
Däremot framställs meningsskapandet som värderingsfri kunskap. Detta 
är en av de saker som förekommer i den diskussion kring svenskämnet 
som förs i tidskriften Svenskläraren under 1970-talet, vilken studeras i 
nästa kapitel. 
 
En självinstruerande skola 
Ett tredje utmärkande drag som har betydelse för svenskämnets innehåll i 
Lgy70:s allmänna del är synen på skolans verksamhetsformer. Närmare 
metodanvisningar är ”varken önskvärt eller möjligt att ge”, men däremot 
anges undervisningsprinciper som ska prägla arbetet. En grundläggande 
princip för undervisningsarbetet är enligt läroplanen att eleverna ska vara 
aktiva. Studie- och arbetsmaterialet ska därför främja elevernas 
självverksamhet. Samtidigt är en annan princip som får stort utrymme att 
kunskap ska ses i ett vidare sammanhang, och ett lämpligt sätt att nå detta 
är genom samarbete mellan ämnen.198 Någon tänkbar motsättning mellan 
en individuellt anpassad undervisning och samarbetsprojekt ges inte 
uttryck för och möjligen behöver en sådan motsättning heller inte finnas i 
praktiken, men möjligheten är påtaglig att andra ramfaktorer, till exempel 
kursplaner, betygsättning i ämnen och läromedel, begränsar eller till och 
med motverkar utrymmet för ett holistiskt synsätt på kunskap. I sådana 

                                                
197 Lgy70:I, s 40. 
198 Lgy70:I, s 16, 37. 
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fall kan läroplanskoden sägas innehålla en inre konflikt som inte 
uppmärksammas. Särskilt intressant blir det att fråga sig hur de två 
principerna förenas i kursplanens yttranden om litteraturläsning, vilket 
följaktligen studeras i följande kapitel. 

Två andra principer som till synes innebär en inre konflikt i 
läroplanen är att samtidigt som stoffet ska anknyta till elevernas egna 
erfarenheter,199 det vill säga den är i-kultur som varje elev bär med sig, 
ger den fördröjda differentieringen möjligheter till samläsning, även 
mellan olika linjer. Även om läroplanen uppvisar progressivistisk 
påverkan, med eleven som utgångspunkt för undervisningens innehåll, 
överskuggar kollektivet individens roll. Eleverna får på så sätt en 
”gemensam referensram” och en ”likvärdig beredskap” inför 
framtiden.200 Som tidigare visats är den fördröjda differentieringen en 
följd av samhällets ökande krav på individen,201 men den gemensamma 
referensramen kan uppfattas som ytterligare ett tecken på traditionens 
osynliga styrning som hegemonisk ideologi, där elevers erfarenheter 
förefaller uppfattas som en kollektiv förnimmelse och inte i första hand 
som individuella upplevelser. Samtidigt har principen om en verklig 
elevcentrering, till skillnad mot en stoffcentrering, blivit en oundviklig 
följd av de demokratiska ideal som fått ett starkt genomslag efter andra 
världskriget och som pekar mot postmodernitetens pluralistiska 
kunskapsuppfattningar. Föreställningen om en likvärdig framtids-
beredskap riskerar att motverka elevcentreringen och kan betyda att 
urvalet av innehåll likformas.  På denna punkt återspeglas en genom-
gående problematik i läroplanens principer, nämligen hur individen och 
kollektivet förhåller sig till varandra. Här finns potential för den ideala 
lärsituation som Halvorsen menar finns i mellanrummet mellan det 
normativa gemensamma och det eleven bär med sig till klassrummet.202 
Läroplanen förespråkar en utgångspunkt i båda, men utan att uttalat se 
dem som delar av samma meningsskapande. En läroplan är en 
kompromiss där diskussioner om tvetydigheter inte förs, vilket resulterar 
i interna konflikter och paradoxer. I detta fall blir det en motsättning 
mellan att låta individerna styra undervisningsinnehållet och att utgå från 
en föreställning om någonting gemensamt. Visserligen kommer är i-
kulturen att sammanfalla med har-kulturen i någon mån för alla individer, 
men synsätten som utgångspunkt är diametralt motsatta så länge inte 
mellanrummet mellan dem uppmärksammas. 

                                                
199 Lgy70:I, s 16. 
200 Lgy70:I, s 27. 
201 Jämför Svingby 1978, s 208ff och Lundgren 1983, s 16ff. 
202 Halvorsen 2001, s 252. 
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Läroplansförfattarna konstaterar att prov har ”ett betydande 
motivationsvärde”. Självinstruerande material kompletteras därför av 
kontrollprogram, där eleverna själva kan gå tillbaka och reparera 
svagheter.203 Synsättet är ett uttryck för den rationella läroplanskod som 
Lundgren menar har vuxit fram under 1900-talet och som innebär att 
nyttoinriktade kunskaper, med behaviorismen som grund, lärs in på 
individuell basis.204 Att den form av motivation som prov och 
kontrollprogram kan förväntas skapa är påtvingad och därmed har en 
annan karaktär än till exempel ett stoffurval byggt på elevers erfarenheter, 
en mer autentisk motivation, kommenteras inte. Så länge konkretions-
graden i läroplanen är låg existerar båda motivationstyperna till synes 
problemfritt sida vid sida, men när konkretionsgraden ökar i ett avsnitt 
om läromedel är det den första varianten som tar över. Enligt läroplanen 
erbjuder de svårighetsgraderade självinstruerande läromedelsmaterielen 
obegränsade möjligheter till individualisering.205 Det kan dock uppfattas 
som motsättningsfullt att denna form av individualisering snarare innebär 
en betoning av det gemensamma genom läromedelsanvändningen. 
Arbetstempot kan förväntas vara individuellt, men innehållet blir 
detsamma för alla. 

Även om undervisningen inte får vara helt bunden till läroböcker 
sätts stor tilltro till färdigproducerade läromedelspaket, anpassade till 
mål, metoder och lärostoff.206 Den princip som ligger bakom läromedlens 
innehåll blir då en viktig determinant för undervisningen, samtidigt som 
innehållet blir en konkret representant för har-kulturen. Användandet av 
färdigproducerade läromedel förutsätter till stor del ett givet innehåll och 
därmed ett begränsat meningsbärande för ämnet, vilket inte 
problematiseras i läroplanen. Självinstruerande läromedel med moment-
träning kan för kommunikationsundervisningen tänkas medföra en 
renodlad färdighetsträning, men svårare är det att bedöma hur det ter sig 
för litteraturundervisningen. En stoffindelning i små enheter med kontroll 
till varje kunskapsmoment, med läromedel som grund, torde förutsätta en 
undervisning inriktad på kunskaper om litteratur, till skillnad mot 
kunskaper genom litteratur. Läromedel bidrar i sådana fall till den 
horisontella reproduktionen, där innehåll och mål återskapas, medan den 
individuella momentträningen är en del av den vertikala reproduktionens 
identitetsträning och moraliska kvalifikation för industrisamhällets krav. 
Den läroplanskod som dominerar Lgy70 innebär en självinstruerande 

                                                
203 Lgy70:I, s 45. 
204 Lundgren 1979, s 84ff. 
205 Lgy70:I, s 52. 
206 Lgy70:I, s 49f. 
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skola och medför därför en låg relativ autonomi i jämförelse med den 
efterföljande läroplanen Lpf94. Detta överensstämmer även med de 
samband Hargreaves ser mellan skolors organisation och fabrikssystemen 
i det moderna samhället.207 
 
Supplement 
Till läroplanen finns som tidigare konstaterats två supplement. Det första, 
i fortsättningen kallat Lgy70:II, innehåller kommentarer till de respektive 
ämnena och kursplanerna. Eftersom supplementen, precis som 
kursplanerna, är olika för tvååriga linjer respektive tre- och fyraåriga 
linjer kommer de att behandlas var för sig. Som vi ska se motsvarar de 
två supplementen flera olika ämneskonceptioner. 

Med Lgy70 följer också ett omfattande planeringssupplement 
(Lgy70:III). För svenskämnets del omfattar detta cirka 150 sidor tryckt 
text. Här finns förslag på planeringar ner till lektionsnivå. En lärare som 
väljer att till fullo följa supplementet har följaktligen varje lektions 
innehåll under hela elevernas gymnasietid klart för sig redan när de 
kommer till den första lektionen. Det påpekas i inledningen att planen är 
ett förslag och att den inte får hindra varianter som är ”bättre anpassade 
till den aktuella situationen i samhället” och inte heller elevernas 
medverkan i planeringen. Planen ska ses som en ”diskussionsbas […] inte 
som en tvångströja”.208 Trots dessa formuleringar är det rimligt att anta 
att supplementen får en inspirerande funktion och i viss mån innebär en 
ramfaktor. Värt att notera är att det i inledningen hänvisas bland annat till 
Svensklärarföreningens årsskrift och till föreningens tidskrift Svensk-
läraren för vidare förslag till undervisningsplanering.209 Detta ger 
föreningen och dess medlemsblad en åtminstone delvis officiell status. 

För att ge analysen en struktur urskiljer jag i supplementen tre teman 
som är delar av läroplanens yttrande kring texturval. Det första temat rör 
de konkreta förslag på fiktionstexter som supplementen ger. Det andra 
fokuserar på de syften och mål som uttrycks för litteraturläsning och som 
också kan förväntas skapa förutsättningar för texturvalet. Det tredje temat 
studerar supplementen utifrån det vi idag kallar ett vidgat textbegrepp och 
fokuserar framför allt på det som sägs om andra fiktionstexter än de rent 
litterära, till exempel tv, film och teater. Att avskilja dessa texter från den 
traditionella litteraturen motiveras av de skillnader i synsätt på respektive 
texter som läroplanen uppvisar. Som synes handlar de tre temana snarast 

                                                
207 Hargreaves 1998, s 40-46. 
208 Lgy70:III, s 8. 
209 Lgy70:III, s 6. 
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om tre olika perspektiv på en och samma fråga, nämligen vilket texturval 
supplementens retorik skapar förutsättningar för. Därmed är de inte helt 
och hållet möjliga att avgränsa från varandra. 
 
Tvååriga linjer 
I de kortfattade målformuleringarna för de tvååriga linjerna växer bilden 
av svenska som ett kommunikationsämne fram. Språkliga färdigheter 
dominerar målbeskrivningarna och av de åtta punkterna som målen är 
indelade i rör endast två på ett uppenbart sätt fiktionstexter, när det anges 
att eleven skall utveckla förmågan att ”förstå stillbilden, filmen och 
televisionen som informations- och upplevelsemedier samt läsa litteratur 
så, att studiet och läsupplevelsen ger vidgad och fördjupad kunskap om 
olika miljöer, människor och problem och främjar den personliga 
utvecklingen”. Den huvudsakliga användningen av fiktionstexter sker 
inom det huvudmoment (av fem) som kallas litteraturstudium.210 

Planeringssupplementet till de tvååriga linjerna består av två olika 
avsnitt, ett till de direkt yrkesinriktade linjerna211 och ett till den sociala, 
den ekonomiska och den tekniska linjen. De sistnämnda omnämns som 
mer teoretiskt inriktade än de förra.212 Svenska läses under årskurs två 
obligatoriskt endast på den sociala och den ekonomiska linjen. Många 
andra elever kom dock i praktiken att läsa svenska det andra året som 
tillval. Principerna för texturval skiljer sig som vi ska se delvis mellan de 
direkt yrkesförberedande och de mer teoretiskt inriktade tvååriga linjerna. 
 
Ett rekommendationslöst texturval? 
Kursplanen, som alltså gäller för alla tvååriga linjer, innehåller 
formuleringar som direkt berör texturvalet i svenskämnet, men den 
konstaterar också att ”inga generella rekommendationer ges”. Det betonas 
att läsningen så långt det är möjligt måste individualiseras i förhållande 
till intresse och mognad och att urvalet dessutom måste ske i samråd med 
eleverna. Huvudsakligen ska texterna vara från de senaste decennierna.213 

                                                
210 Lgy70:IIa, s 142. Eftersom supplementen i form av ämneskommentarer  till 
de två- respektive tre- och fyraåriga utgör två olika skrifter, men har samma 
förkortning, har jag givit det första tillägget a och det andra tillägget b i 
källhänvisningarna. 
211 De direkt yrkesinriktade linjerna utgörs av distributions- och kontorslinjen, de 
naturvetenskaplig-tekniska linjerna med inriktning mot ett bestämt yrke och 
konsumtions- och vårdlinjerna (se vidare not 155). 
212 Lgy70:III, s 112. 
213 Lgy70:IIa, s 143, 151. 
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Såväl elevens förutsättningar som samtiden ska fungera som 
determinanter för undervisningsinnehållet, vilket rimligtvis medför 
svårigheter att fastställa en kanonisk litteraturförteckning. En sådan 
slutsats stärks när läroplanen menar att urvalet kan förändras i takt med 
tidsatmosfären. De restriktioner som finns anger att cirka hälften av 
textmassan bör vara utomnordisk med inslag av utomeuropeisk 
litteratur,214 vilket tyder på ett uppmärksammande av att en traditionell 
västerländsk världsbild håller på att förlora sin relevans till fördel för en 
mer global sådan, även om världsbilden inte kan sägas vara till fullo 
globaliserad ännu. 

Kronologisk litteraturhistoria ska inte förekomma enligt kursplanen, 
men i samband med läsning av verk bör eleverna orienteras om litterära 
epoker och strömningar som är särskilt betydelsefulla för förståelsen av 
den aktuella litteraturen.215 Den litteraturhistoriska hjälpen för att förstå 
historiska texter antyder att förståelsen delvis är reglerad, där läsningen 
sker utifrån en historisk kontext och texten är en representant för något 
mer, eller möjligen något annat, än sitt eget innehåll som fiktionstext. 
Detta implicerar i sin tur ett episodiskt texturval, det vill säga ett urval 
relaterat till en central idé. I uppmaningen avspeglas en uppfattning om 
att en kollektiv kultur existerar, även om eleverna på de tvååriga linjerna 
inte behöver lära sig den fullt ut. 

Under den andra årskursen blir den historiska litteraturläsningen mer 
framträdande på de teoretiskt inriktade tvååriga linjerna, trots att den 
historiska förankringen som tidigare visats inte är uttalad i läroplanens 
allmänna del. Även om den allmänna läroplanen och kommentarerna till 
kursplanerna inte direkt motsäger varandra, så är de till synes inte 
samstämmiga när det gäller historisk orientering respektive framtids-
inriktning. I planeringssupplementet är upplysningstiden och romantiken 
epoker som kan studeras, och framför allt betonas här författarna 
Bellman, Kellgren, Voltaire, Rousseau, Goethe, Tegnér, Stagnelius och 
Almqvist. I vissa fall anges även tänkbara titlar för läsningen.216 Urvalet 
är tydligt episodiskt, men även inslag av en sekventiell organisations-
princip kan spåras i den kronologiska läsningen. Den grundläggande 
principen om individualisering av undervisningen nyttjas till att ge 
intresserade elever möjlighet att fördjupa sina kunskaper i angivet stoff. 
Genom planeringssupplementet konkretiseras den hegemoniska ideologin 
som skymtas i läroplanens allmänna del, vilket förstärker skillnaderna 
angående framtidsinriktning och historisk orientering mellan de två 
                                                
214 Lgy70:IIa, s 151. 
215 Lgy70:IIa, s 151. 
216 Lgy70:III, s 136. 



 100

dokumenten. Föreställningen om någonting gemensamt är tydlig och 
problematiseras inte. De individuella skillnader som eleverna har 
möjlighet till förutsätts röra sig inom det gemensamma. Samtidigt utgör 
den historiska orienteringen endast ett urval av den fullständiga 
epokinriktade läsning som äger rum på treåriga linjer. Den syn på litterär 
bildning som framträder i planeringssupplementet är därför, trots sin 
förespråkade utgångspunkt i eleven och trots att kursplanen uttalat 
företräder en individualiserad litteraturläsning, starkt normativt inriktad i 
och med att den utgör en begränsning till det som kan anses mest 
betydelsefullt i litteraturhistorien. En möjlig tolkning är att om eleverna 
inte ska få en fullständig litteraturhistorisk orientering så ska de i alla fall 
få det viktigaste, det vill säga en har-kultur i urval. Planerings-
supplementet innebär därför ett kulturellt återskapande, inte bara av det 
konkreta texturvalet som föreligger, utan även av de värden som ligger 
bakom urvalet. Möjligheten att förkasta urval och uttrycka egna 
värderingar förefaller hållas tillbaka. För att utröna vilka värden som i 
förlängningen återskapas måste även syftet med textläsningen granskas, 
vilket görs i avsnittet ”En kravlös litteraturläsning?” nedan. 

Flera gånger framhålls i supplementen att texter inte alltid behöver 
vara ”av hög litterär kvalitet”. En blandning med det läroplanen kallar 
triviallitteratur, till exempel schlagertexter, seriemagasin och vecko-
tidningsnoveller, ses som givande, medan den litteratur som anses ha hög 
kvalitet återfinns i bland annat novellsamlingar och antologier.217 
Utgångspunkten förefaller vara att kanalen i sig borgar för en viss 
kvalitet.218 För läroplansförfattarna tycks det vara självklart att litterär 
kvalitet är graderbart och kan utgöra en utgångspunkt för texturval. Det 
hierarkiska synsättet accepterar visserligen ”det låga” som undervisnings-
innehåll, men med ett på förhand bestämt värde. 

Läroplanens genomgående tendens att utan problematisering förena 
det individuella och det gemensamma syns även tydligt i supplementen. 
Uppfattningen att litteraturläsning till stor del ska vara ett individuellt 
projekt, med betydande inslag av fri läsning, återspeglas i att texturvalet 
ska bygga på elevernas förutsättningar och förkunskaper.219 Texter väljs 
ibland helt fritt av eleverna, även om samråd med läraren förutsätts,220 
ibland är instruktionen till exempel ett skönlitterärt verk från 1900-

                                                
217 Lgy70:IIa, s 143, 151f. Lgy70:III, s 85f. 
218 Jämför Buckingham/Sefton-Green, som menar att litteratur används för att 
utveckla goda sidor hos eleverna, medan övrig medieundervisning används för 
att genomskåda negativa effekter. (1994, s 132) 
219 Lgy70:III, s 85. 
220 Lgy70:III, s 89, 101. 
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talet.221 Den fria läsningen bygger på ett splittrat katalogurval och saknar 
därmed den helhetssyn som är eftersträvansvärd i det postmoderna 
samhället, enligt Fjord Jensen.222 Samtidigt är det sannolikt att läsningen 
som ett individuellt projekt bidrar till att föra in är i-kulturen i 
klassrummet, men så länge läsningen inte bearbetas i en gemenskap eller 
ställs i relation till någonting annat uteblir den lärsituation Halvorsen 
menar att det finns potential för.223 

I planeringssupplementet för de direkt yrkesinriktade linjerna 
föreslås en integrering av skönlitteratur och facklitteratur. Exempelvis 
kan ”en arbetsplatsbeskrivning […] läsas tillsammans med en 
tillfällighetsdikt om arbetets lycka eller vånda”.224 Litteraturläsning bidrar 
därmed både genom läsfärdighetsträningen och genom sitt arbets-
relaterade innehåll till den vertikala reproduktionen. I de fall konkreta 
textförslag förekommer är det etablerade författare av klassisk karaktär 
som nämns, till exempel Brecht, Strindberg och Almqvist.225 Dessa 
exempel på episodiskt texturval i kommentarerna till kursplanen skapar 
med de fåtaliga förslagen inte en egen kanon, men bidrar till att 
upprätthålla redan existerande sådana genom att nämna väl etablerade 
författare. Manifesterat i integreringsförslaget är det litterära fältets 
heteronoma pol, dit kvalificering för arbetsmarknaden genom litteraturen 
är en del, men på en hegemonisk nivå går det även att inläsa fältets 
autonoma pol, där vissa författare skapar tillräckligt kulturellt kapital för 
att nämnas som exempel. Retoriken kring texturvalet i Lgy70 är som 
synes tvetydig och, som Thomas Englund konstaterat,226 föremål för 
tolkning. 

Medan läroplanstexten för de direkt yrkesförberedande linjerna med 
några undantag är befriade från text- och författarförslag, har de mer 
teoretiskt inriktade tvååriga linjerna med sin uttalat allmänna karaktär227 
en rad sådana. Liksom på de yrkesinriktade linjerna utgår läsningen från 
en inledande läsintresseundersökning,228 och även här menar man att ”ren 
triviallitteratur” kan användas inledningsvis, men det ges också ett 
alternativ. En detektivroman är ett sådant och som förslag ges bland 
andra Sayers, Christie och Trenter. Ett annat alternativ är ”yngre 

                                                
221 Lgy70:III, s 94. 
222 Fjord Jensen 1987, s 50-58. 
223 Halvorsen 2001, s 252. 
224 Lgy70:III, s 79. Se även s 90, 101. 
225 Lgy70:III, s 84, 90. 
226 Englund 1986, s 80ff. 
227 Lgy70:III, s 112. 
228 Lgy70:III, s 116. 
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’klassiker’”, där till exempel Kafkas Förvandlingen, Steinbecks Möss och 
människor och Goldings Flugornas herre nämns. Vidare nämns några 
”för läraren välkända titlar”, till exempel Gäst hos verkligheten och 
Trägudars land. Även till specifika arbetsmoment ges förslag på 
etablerade författarnamn som kan användas, bland andra Lagerlöf och 
Dickens.229 Det tänkbara alternativet till att föreslå författare som kan 
sägas tillhöra kanon ska förstås inte uppfattas som förslag på okända 
författare, men genom att sanktionera vissa författare byggs det 
symboliska kapital de redan skapar på ytterligare och det förefaller troligt 
att en specifik skolkanon med oklara grunder inrättas eller förstärks. De 
exempel som anges blir ett katalogurval där skolan samtidigt sanktionerar 
en legitim ”smak” i form av ett antal författare och texter.230 En kulturell 
traditionalisering, som kan förväntas ske genom detta, är visserligen ett 
postmodernt drag, men här är den betydligt mer splittrad än de behov av 
att kunna se helheter som det postmoderna samhällets människor har. 

Ett annat framträdande drag är förespråkandet av motivstudier, där 
olika genrer (prosa, lyrik, dramatik) och litteratur från olika tidsperioder 
kan samordnas; Fänrik Ståls sägner jämförs med en rad andra 
uppräknade verk som avhandlar krigstemat ur olika perspektiv, 
”människor i arbete” avhandlar allt från Det kommunistiska manifestet till 
Chefen fru Ingeborg och ”kärleken och äktenskapet” ser Strindberg, 
Flaubert och Kawabata som några exempel på föreslagna författare.231 
Även här är organisationsprincipen episodisk, men gemensamt för de 
föreslagna motivstudierna är att de innehållsmässigt problematiserar olika 
teman. Exempelvis utmanas den nationalistiska inriktningen som 
litteraturundervisningen haft fram till andra världskriget genom texter 
som visar krigets lidande och texter om arbetets glädje kontrasteras mot 
samhällsomstörtande texter. I det sistnämnda exemplet sammanförs 
arbetslivet återigen med litteraturläsning, men genom perspektivet tonas 
den moraliska kvalifikationen ner.232 Det är värt att notera att dessa 
förslag endast finns i planeringssupplementen för de mer teoretiskt 
inriktade tvååriga linjerna. Möjligen ska detta tolkas som att de direkt 
yrkesförberedande linjerna är mer betjänta av att den vertikala 
reproduktionen, med identitetsträning och moralisk kvalifikation, är 
starkare. Nyanseringar och problematiseringar ges där inte utrymme i 
föreslagna texter. 
 

                                                
229 Lgy70:III, s 118f. 
230 Jämför Ganetz 2000, s 25ff. 
231 Lgy70:III, s 120, 134, 145f. 
232 Jämför Lundgren 1983, s 19ff. 
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En kravlös litteraturläsning? 

Litteraturens roll är enligt Lgy70:II att utveckla individens personlighet 
genom att skapa skaparlusta, ge estetiska upplevelser samt ge historiska 
perspektiv på vår tid.233 Som synes uttrycks här det historiska perspektiv 
som endast finns latent i läroplanens allmänna del. Trots dessa ambitioner 
får läsningen mycket karaktär av läsfärdighetsträning för att väcka lust till 
fortsatt läsning.234 Särskilt tydligt blir detta i de direkt yrkesförberedande 
linjernas planeringssupplement. Färdighetsinriktningen påverkar under-
visningsinnehållet i så omfattande grad att den fungerar som en 
determinant, där texternas innehåll förlorar sin meningsskapande 
betydelse. I stället används texterna till exempel som objekt för referat-
skrivning.235 Likaså försvinner i de konkreta lektionsförslagen delvis det 
historiska perspektiv och den estetiska upplevelse som sägs ingå i 
litteraturläsningen. Målen, som delvis är inriktade på individens 
utveckling, hamnar därför i konflikt med de förslag som planerings-
supplementet ger, där samhällets behov av utbildad arbetskraft sätts i 
första hand. Texten förlorar sin betydelse som kulturell upplevelse och 
kan därför varken kategoriseras som har-kultur eller är i-kultur, men 
fungerar trots det normativt som mönster. 

Syftet med litteraturstudiet är också att utveckla förmågan att kritiskt 
värdera texter och granska läsupplevelser. Genom samtal under ”lärarens 
försiktiga ledning” kan eleven komma till insikt om skillnaden mellan 
schablonmässiga skildringar och ”litteratur av högre kvalitet”. För att 
bedöma texten föreslås en niogradig skala, där texterna antingen ges ett 
”plus-värde” i fyra steg eller ett ”minus-värde” i lika många steg 
beroende på hur bra eller dålig den är.236 Även om läroplanen grafiskt 
visar en horisontell skala är den inte horisontell i Huyssens bemärkelse.237 
Här förekommer inte det omvärderande av högt och lågt som Huyssen 
efterlyser, trots att bedömningskriterierna förefaller vara estetiska. I 
stället är läroplanens skala tydligt hierarkisk och den syn på litterär 
kvalitet som återspeglas i läroplanens kod ska överföras till eleverna som 
en bedömningsfärdighet. Att nå en på förhand bestämd insikt innebär en 
reglering av det potentiella meningsskapande som textläsning utgör. 
Värderingen utgår visserligen från individen, men i läroplanens 
formuleringar spåras en föreställning om ett motsatsförhållande mellan 
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kulturarv och elevers privata läsning, där den sistnämnda med rätt träning 
kan utvecklas mot litteratur av högre kvalitet. När Lgy70:II använder 
abstrakta formuleringar som att hänsyn ska tas ”framför allt till vad 
eleven lyckas få ut av sitt litteraturstudium”238 och att eleven ska ”ha lärt 
känna”239 ett antal litterära verk, är det alltså knappast fråga om vad 
eleven själv tycker att de har fått ut och lärt känna, även om 
litteraturläsningen vid en första anblick kan tyckas kravlös, utan snarare 
vad de har fått ut i förhållande till det som kan uppfattas som normativt. 
Skolan kommer därmed att sanktionera en legitim smak.240 

De yrkesinriktade och de mer teoretiskt inriktade tvååriga linjerna 
har många gemensamma mål, men i de sistnämnda ökar bildningskraven 
genom att ett antal målsättningar tillkommer, bland annat genrestudier. 
En period ägnas åt dramagenren, där nyckelscener i ett drama under 
lärarens ledning ägnas särskilt utrymme med hjälp av en analysmodell. 
Här föreslås också att en historisk översikt kan utmynna i en debatt om 
teatern som politisk propaganda eller underhållning.241 En annan period 
har lyrikstudiet som huvudsakligt innehåll, där schlagern ses som en 
ingång till dikter ”av mer konventionell typ”.242 Den så kallade 
populärkulturen synliggörs därmed inte för reflektion annat än i 
förhållande till annan kultur. Här finns förutsättningar för en horisontell 
reproduktion av en har-kultur genom ”lärares ledning” och i urvalet av 
nyckelscener och analysmodeller, men återskapandet förblir dolt genom 
att läroplanens formuleringar bygger på föreställningar om 
subjektsbefriade värderingar. Reproduktionen av kulturella värderingar 
präglas därför av symboliskt våld. Värderingsövningar med förut-
bestämda resultat, liksom färdighetsträning med referat- och 
beskrivningsövningar, är konkretiseringar av läroplanen där kunskaper 
fortfarande innebär ”sanningar”, det vill säga saknar postmodernitetens 
pluralistiska kunskapsuppfattningar. 

Som vi har sett angående texturvalet är en litteraturhistorisk 
dimension ytterligare ett moment som skiljer de tvååriga linjerna åt. De 
teoretiskt inriktade linjerna kan ”orienteras om några viktiga litterära 
epoker och strömningar” genom texter.243 Detta innebär en mer synlig 
reproduktion av en har-kultur, men likafullt en tydlig reglering av 
meningsskapandet. Möjligtvis ska den historiska dimensionen ses som ett 

                                                
238 Lgy70:IIa, s 154. 
239 Lgy70:III, s 85, 94. 
240 Jämför Ganetz 2000, s 25ff. 
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försök att genom ett historiskt perspektiv skapa en identitet hos eleverna 
på dessa linjer, eftersom utbildningen i sig inte skapar en lika stark 
yrkesidentitet som de yrkesinriktade linjerna. I planeringssupplementet 
finns emellertid även en öppning mot en friare användning och läsning av 
litteratur, till exempel när det föreslås debatter kring ämnen som texter 
berör.244 Detta skapar förutsättningar för att närma sig de demokratiska 
mål som Lgy70:s allmänna del sätter upp och öppnar också möjligheter 
för lärsituationer där meningsskapandet inte på förhand är reglerat, vilket 
skapar förutsättningar för ett friare texturval. Fortfarande lämnas dock är 
i-kulturen utanför undervisningssituationen. 

Åtskilliga ställen i kursplanen lyfter fram litteraturens betydelse för 
helheten inom ämnet och förslagen på integration är frekventa. 
Litteraturen kan exempelvis aktualisera samlevnadsproblem i samtal 
inom den dramatiska verksamheten, ge upphov till naturliga skriv-
träningsuppgifter, medvetandegöra stilistikens betydelse och skapa 
övningstillfällen i danska och norska.245 Litteraturläsningen får ofta sin 
betydelse genom att den används för att uppnå färdighets- och 
kunskapsmål som ligger vid sidan om de rent litterära inom svenskämnet. 
Texterna kan därför sägas förlora sitt värde som just litteratur, för att i 
stället bli ett hjälpmedel i färdighetsträningen. Läroplanen präglas därför 
av ett knowledge-out-of-context-tänkande i detta fall.246 

När det gäller samverkan med andra ämnen ses litteraturen som en 
sammanhållande faktor i kommentarerna till kursplanen. Till exempel ger 
litteratur många tillfällen till psykologiska studier och en litterär text kan 
levandegöra historiska skeenden och därmed samverka med historie-
ämnet.247 Litteraturen skapar på så sätt möjligheter för den postmoderna 
rörliga mosaiken, där nya organisationsformer anpassar undervisningen 
till samhällets förändringar. Samtidigt syns även här en tendens att 
litteraturen används för att åskådliggöra livskunskaper och exemplifiera 
hur världen kan te sig, men saknar egenvärde som kulturellt objekt och 
tolkas inte i den befintliga kontexten. I planeringssupplementet lämnar 
dock den integration som förespråkas i den övriga läroplanen ett 
förhållandevis litet avtryck. Ju konkretare läroplanen blir, desto svårare 
förefaller det vara att upprätthålla ambitionerna om nya organisations-
former kring undervisningens innehåll, vilket kan ses som ett exempel på 
hur den horisontella reproduktionen verkar. 
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Till försvar mot propagandan 

Lgy70 berör även andra fiktionstexter än den traditionella skön-
litteraturen. Eftersom texterna behandlas utifrån olika förutsättningar är 
det inte relevant att tala om ett vidgat textbegrepp. Det handlar snarare 
om olika textbegrepp vid olika sorters texter. Därför avhandlas andra 
texter än de litterära här för sig. I Lgy70:III finns en medvetenhet om att 
radio och tv förmodligen har större betydelse som informations-
förmedlare hos ungdomar än vad dagstidningar har.248 Av den orsaken är 
det av vikt att eleverna blir medvetna om mediernas, och framför allt 
bildmediernas, ställning i världen. Den uppdelning mellan litteratur och 
övriga medier som återspeglas i läroplanen bryts endast på ett fåtal 
ställen, till exempel när olika medier används i tematiska litteratur-
studier.249 

Vid studiet av massmedier är det mottagarens situation som sätts i 
fokus i läroplanen. Eleverna ska lära sig att ”tolka, kritisera och värdera 
det förmedlade budskapet”, bland annat genom att ge utrymme till 
trivialtexter.250 Budskapet i singular låter förstå att det finns där 
oberoende av individens tolkningar. Det handlar endast om att lära sig att 
uttolka det, vilket är ett tydligt exempel på det reglerade menings-
skapande som undervisningen kan innebära. Receptionsperspektivet 
begränsas till att omfatta en studie av mottagargrupperna (”ålder, 
skolutbildning, social och ekonomisk ställning”) för att förstå hur de 
påverkas. Samtal kring massmediernas roll som opinionsbildare är en 
metod för detta.251 

Däremot konstaterar Lgy70:II att elevernas egna upplevelser är 
angelägna att ”förstärka och nyansera”,252 vilket skulle kunna skapa 
möjligheter till lärsituationer med viss utgångspunkt i är i-kulturen. Med 
studiet av massmedier finns en emancipatorisk ambition, där elevernas 
politisering av den egna kulturella och historiska identiteten i Lukes 
mening kunde rymmas,253 men utgångspunkten förefaller vara att 
elevernas tolkning riskerar att vara inskränkt, beroende på vilken 
mottagargrupp de tillhör, och att de därför kan tänkas ha blivit 
manipulerade. Därför ska de medvetandegöras om att massmedia är 
manipulativt och någonting som man ska lära sig att genomskåda. 
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 107

Läroplanens uppfattning verkar vara att man genom detta möjligen kan 
undvika att formas av medierna på ett negativt sätt. Några motsvarande 
krav eller uppmaningar finns inte för skönlitteraturen, vilket Buckingham 
och Sefton-Green påpekat är kännetecknande för mediaundervisning.254 
Villkoren för olika texttypers inträde i klassrummet skiljer sig således åt. 
Det är heller inte fråga om den reflexiva självförståelse av tankeprocesser 
som Buckingham efterlyser,255 eftersom målsättningen endast är att 
genomskåda att massmedia riskerar att vara manipulativt, inte att förstå 
den egna individens meningsskapande kring texter. Synen på 
massmediernas opinionsbildande möjligheter är också en del av 
läroplanens omvärldssyn, det vill säga en del av läroplanskoden, och den 
kritiska granskningen av olika mottagargruppers förhållande till medierna 
kommer att fungera som en determinant. Pedagogiken blir snarast det 
försvar mot medianedfall som Postman några år senare förespråkade i 
boken Skolan och kulturarvet256 och inte ett hjälpmedel för att i en 
fragmentiserad mediekultur skapa bildning i betydelsen att kontinuerligt 
kunna resonera fram de värderingar samhället byggs på.257 I den mån 
”trivialtexter” i form av andra medier än traditionell litteratur, till 
exempel seriemagasin,258 förekommer i undervisningen är det för att i 
värderingsövningar påvisa dess bristande kvalitet i förhållande till annan 
litteratur.259 Detta innebär också att skolan tar avstånd från en stor del av 
fritidens kulturella utbud, och därmed är i-kulturen. 

På de yrkesförberedande linjerna är mediestudierna färdighets-
inriktade och det handlar här om att kunna sammanställa information och 
uttrycka egna omdömen. För fiktionstexter vid sidan om de skönlitterära 
sträcker sig kraven till en början inte mycket längre än att eleverna ska 
”ha sett och diskuterat en film”.260 Liksom för litteraturundervisningen 
domineras för dessa linjer läroplanskoden av ett perspektiv där den 
historiska dimensionen saknar betydelse vid studiet av andra medier. 
Under den andra årskursens svenskundervisning, som alltså endast berör 
ett fåtal yrkesinriktade linjer, ökar läroplanen kraven för förståelsen av 
den skiftande språkliga utformningen och den flytande gränsen mellan 
information och underhållning.261 Målsättningen sträcker sig till att förstå 
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medierna och deras design,262 men ger dem inte något värde och inte 
heller eleverna någon möjlighet till ett subjektivt meningsskapande 
utifrån dessa texter. Därmed sker aldrig något lärande i betydelsen 
formande av subjektet, vilket Kress menar att det finns potential för.263 
Precis som Fairclough har pekat på förlorar texterna sitt värde som 
kulturella objekt och diskussionen kring hur de kan tolkas och vilka 
sociokulturella processer de är en del av kan inte förväntas uppstå utifrån 
läroplanens formuleringar.264 

De teoretiskt inriktade tvååriga linjerna ställer något högre krav på 
bildstudiet, men utgångspunkten är till stor del densamma. En kritisk 
jämförelse mellan ordets, bildens och den grafiska framställningens 
verklighetsåtergivning föreslås,265 liksom en kritisk granskning av 
argumentation i film och TV-program.266 Dessa linjer ges även 
möjligheten att studera TV och film som konstnärliga uttrycksmedel.267 
Här finns en antydan att kulturen kan användas för kognitiv utveckling 
snarare än som förvärvande av kulturellt kapital. Bildningsmålen är i 
kulturellt avseende högre än på de yrkesförberedande linjerna och 
följaktligen stärks intrycket att de sistnämnda inte har något behov av en 
kulturell orientering. Möjligen ska det tolkas som att deras identitets-
skapande ligger så nära yrkesidentiteten att en vag självuppfattning inte 
kommer att inträffa. De teoretiskt inriktade tvååriga linjerna ligger därför 
till synes närmare postmodernitetens gränslösa jag-uppfattning, men som 
tidigare visats bygger inte meningsskapandet på en uppfattning om 
kulturell friställning. 
 
Tre- och fyraåriga linjer 
Bilden av svenska som ett språkligt färdighetsämne är stark även på de 
längre gymnasieutbildningarna, men av ämnets sex formulerade mål rör 
två litteraturläsning. Eleven ska 
 

skaffa sig förtrogenhet med den nordiska, främst den svenska, 
litteraturen och dess historia samt viss beläsenhet i utomnordisk 
litteratur och kännedom om världslitteraturens viktigaste epoker 
och några av dess mest betydelsefulla verk samt 
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öka sin kunskap om miljöer, människor och problem, väcka och 
odla sinnet för ordets konst och främja den personliga 
utvecklingen268 

 
I målen för de längre utbildningarna kan man se en starkare betoning av 
litteraturens historia än på de kortare utbildningarna och film som 
fiktionsform finns här inte särskilt angivet. Treårssvenskan är i högre 
grad ett bildningsämne än ett- och tvåårssvenskan. Även om 
supplementet förespråkar ”ämnets enhet”269 uppvisar det själv genom sin 
uppdelning i olika huvudmoment ett splittrat svenskämne. 

Planeringssupplementet till de tre- och fyraåriga linjerna är 
gemensamt för alla inriktningar. Eftersom den fyraåriga tekniska linjen 
endast läser svenska de tre första åren kallas hädanefter alla de längre 
gymnasieutbildningarna av praktiska skäl för treåriga. Vissa skillnader i 
omfattningen av litteraturläsningen finns mellan de olika linjerna på 
grund av linjespecifika utbildningsområden, men i huvudsak liknar 
linjerna varandra. 
 
Ett rekommendationsfyllt texturval 
Under beskrivningen till huvudmomentet Litteraturstudium sätts normen 
för svenskämnets texturval på de treåriga linjerna. I stort sett uteslutande 
handlar litteraturläsningen om att orientera sig om ”verk av sådana 
författare som haft särskild betydelse från idéhistorisk synpunkt eller som 
bidragit till att utforma vår litterära kultur”, framför allt svenska sådana, 
men även internationella verk ges utrymme, dock särskilt nordiska 
sådana.270 I litteraturläsningen reflekteras en kod som inte innehåller de 
postmoderna dimensionernas problematiserande av kulturbegreppet. En 
enhetlig syn på kultur, där mångkultur inte ges utrymme, kontrollerar 
texturvalet och när huvudmomentet görs till årskursvisa delmoment 
innebär det i huvudsak ett uppräknande av författare och verk som är 
tänkbara för läsning.271 Till följd därav kommer eleverna antagligen att 
möta en normativ har-kultur i skolan. Relationen mellan kulturarvet och 
arvtagaren problematiseras inte. I stället sanktionerar skolan en legitim 
smak, där elevernas medförda kultur, i de fall den skiljer sig från skolans 
normativa, inte ges utrymme. Principerna bakom konkretiseringarna 
fungerar som determinanter för undervisningen och ger en låg grad av 
tolkbarhet. På så sätt bidrar de till den horisontella reproduktionen. 
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269 Lgy70:IIb, s 243f. 
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Determinanter blir också principerna bakom de antologier och 
läroböcker som ämneskommentarerna menar att läraren kan använda som 
hjälp vid litteratururval, men när det gäller den äldre litteraturen ”framstår 
en rad texter som relativt givna”. Formuleringen ”[v]id studiet av 
Strindberg”272 tyder på en uppfattning om att det finns omistliga författare 
även från modernare tid. Frågan är inte om man ska läsa Strindberg, utan 
endast vad man ska läsa av honom.273 För att föra en litterär diskussion 
ser ämneskommentarerna det som av vikt att ha gemensamma 
referenspunkter som grund och att texturvalet därför bör begränsas, vilket 
ger en ”fast inlärd textgrundkurs”.274 Den litterära kulturen är i läroplanen 
kollektiv, smal och normativ, där relationer och mellanrum inte tas upp. 
Antydningarna om omistliga texter och författare låter sig tolkas som 
uttryck för en hegemonisk ideologi där en fastslagen litterär kanon är så 
självklar att den inte alltid behöver skrivas ut. Just beroende på den 
hegemoniska karaktären kan däremot inte ”textgrundkursen” sägas vara 
ett uttryck för den flexibla ekonomins behov av fasta orienteringspunkter, 
eftersom behovet inte är uttryckt som grunden för urvalet och detta inte 
har föregåtts av ett problematiserande. En hegemonisk kanon och en 
kanon av fasta orienteringspunkter är exempel på hur ett och samma 
symptom kan ha olika orsaker. 

Hierarkiska synsätt gällande litteraturens kvalitet finns även i 
kommentarerna till de treåriga linjernas svenskämnen, där det ibland kan 
”vara nödvändigt att välja litterärt relativt obetydliga verk” för att 
introducera eleverna till mera avancerade studier.275 Planerings-
supplementet inleder årskurs ett med läsning av en 1900-talsroman av 
episk karaktär av antingen ”underhållningstyp”, exempelvis Rönblom 
eller Simenon, eller ”en roman av större litterärt värde”, till exempel 
Lagerkvists Gäst hos verkligheten eller Goldings Flugornas herre. 
Urvalskriteriet är att locka till läsning genom spänning, miljö eller humor 
och urvalet äger rum ”i visst samråd” med eleverna.276 Inledningsvis 
saknas en överordnad organisationsprincip och det handlar därför om ett 
katalogurval, men detta övergår snart till en karaktär av samling när 
eleverna ska lära sig en grundläggande litteraturterminologi. För detta 
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förespråkas ett novellurval med bland andra Kafka, Hemingway och 
Fridegård, men även exempel på modern ballad av Taube.277 Ambitionen 
är att eleverna genom ett varierat genreval ska ha uppnått kännedom om 
genrerna redan under sin första termin.278 Även i lyrikläsningen 
återspeglas det hierarkiska synsättet, där ett inledande urval av enkla 
texter, till exempel ”bättre schlagertexter”, så småningom ersätts av 
”fullviktig lyrik” som till exempel Nils Ferlin, Karin Boye och Anna 
Greta Wide.279 Genrekännedom och fastslagna värden på olika sorters 
litteratur är ytterligare exempel på hur mål och innehåll i skolan 
konserveras genom horisontell reproduktion. Genom de förutbestämda 
värdehierarkierna sanktioneras den legitima smaken. Resonemang kring 
värden saknas helt och därmed finns inte de postmoderna problemen att 
upprätthålla och reproducera hierarkier. Med detta kompliceras också de 
organisationsprinciper som Applebee et al använder för att kategorisera 
undervisningen.280 Läroplanens övergripande princip för litteratur-
undervisningen har en episodisk karaktär, där kvalitet kan ses som det 
centrala urvalskriteriet. Inom detta urval används sedan ytterligare 
organisationsprinciper. 

Längre fram i utbildningen vidtar en orientering om äldre 
utomskandinavisk litteratur. Bland flera föreslagna arbetsområden 
återfinns Homeros, isländska sagor och barocklyrik,281 och urvalet får en 
sekventiell prägel i och med kronologiskt ordnade teman. Nästa period 
inriktas till stor del på drama och stoffurvalet är ett antikt drama eller ett 
Shakespearedrama. Urvalskriteriet, och determinanten, är att dramat och 
materialet för presentationen av dramagenren ska föranleda personliga 
ställningstaganden,282 vilket kan ses som motsättningsfullt i förhållande 
till de i övrigt fastslagna värderingarna och det givna texturvalet som 
läroplanen uttrycker. Personliga ställningstaganden motverkar ett reglerat 
meningsskapande och är en del av efterkrigstidens demokratisering av 
läroplaner, men som helhet lämnar läroplanen ett begränsat utrymme för 
denna typ av meningsskapande. Inget resonemang kring eller anknytning 
till identitetsformande sker. Även de personliga ställningstagandena 
riskerar att i undervisningssituationen bli reglerade av den dominanta 
ideologin i och med att värderingar redan är förutbestämda i läroplanen. 

                                                
277 Lgy70:III, s 16. 
278 Lgy70:III, s 24. 
279 Lgy70:III, s 24. 
280 Applebee et al 2000, s 405f. 
281 Lgy70:III, s 26. 
282 Lgy70:III, s 28. 



 112

Litteraturläsningen i andra årskursen får ett tydligare sekventiellt 
urval i och med inriktningen mot litteraturhistoriska studier. Den första 
årskursens upplevelseläsning ersätts av mer systematisk fördjupning i den 
moderna litteraturen. Texturvalet ska ge en allsidig bild av författar-
grupper, epoker eller någon genre och omfatta både svensk och 
internationell litteratur. Utgångspunkten kan vara i en aktuell, omtalad 
text med motiveringen att ”[d]et som just diskuteras på tidningarnas 
kultursidor, i radio och TV är väl värt att studera också på svensk-
timmarna”.283 Denna breddning av det normativa urvalet skapar en större 
möjlighet för elevernas är i-kultur att nå klassrummet i den annars smala 
har-kulturen. Vidare följer ett gruppstudium av antingen en författar-
grupp, till exempel 5 unga eller 40-talisterna, eller en romangenre, till 
exempel symbolismen eller statarskolan. Till samtliga grupper anges även 
författare att studera, där svenska sådana blandas med författare från 
övriga nordiska länder och i vissa fall även med författare utanför de 
nordiska länderna. Ytterligare ett gruppstudium inriktas på ”betydande 
författare från tiden efter 1880”, dit man bland andra räknar Strindberg, 
Lagerkvist och Gyllensten.284 Inte heller här syns några spår av ett vidgat 
internationellt perspektiv. Studiet av modern prosa och lyrik följs av ett 
motsvarande studium av det moderna dramat. Tillsammans med 
litteraturhistoriska uppgifter ska en enkel analysmodell hjälpa eleverna att 
ta sig an texter av exempelvis Ibsen eller Beckett. Läsningen avslutas 
med en diskussion kring ett längre drama som eleverna arbetat med.285 
Användandet av en analysmodell är ett exempel på hur textens 
meningserbjudande begränsas i undervisningen. Även om modellen inte 
förutsätter ett visst resultat kommer den ändå att styra läsningen i någon 
riktning. De principer som ligger bakom modellen blir därför åtminstone i 
någon mån principer för texttolkningen. 

Den litterära bildningen skapas i läroplanen genom orientering om 
olika litterära fenomen och begrepp. Litteraturläsningen ses hela tiden i 
ett historiskt perspektiv, men en mer detaljerad kronologisk genomgång 
av litteraturhistorien startar med orientering om 1700-talslitteratur. 
Perioden inleds med att visa på arvet från antiken i alla historiska epoker 
och i modern litteratur, till exempel hos Hjalmar Gullberg och Eyvind 
Johnson. Därefter blir det franskklassiska dramat föremål för studier, 
antingen genom Racine eller genom Molière. Upplysningsidéerna ges 
stort utrymme genom Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Defoe och Swift. 
Det svenska 1700-talet representeras av Kellgren och Bellman, som båda 
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ger intrycket av att vara självskrivna studieobjekt.286 Under andra 
årskursen hinns även romantiken med. Inledningsvis presenteras 
bakgrunden till romantiken i Sverige genom bland andra Rousseaus 
Bekännelser och Goethes Werthers lidanden. Texter av Stagnelius, 
Atterbom och Tegnér används för ett grupparbete och i det vidare 
lyrikstudiet ges också till exempel Geijer, Runeberg och Almqvist 
utrymme. Som hemuppgift föreslås läsning av Det går an, vilket ger 
Almqvist ett betydande utrymme.287 Den sekventiella organisations-
principen kompletteras med en episodisk, där verken väljs för att 
representera centrala idéer under olika epoker och inte erbjuder ett 
individuellt meningsskapande. Alla dessa konkretiseringar lämnar, i den 
mån de används, litet utrymme för tolkningar och de reglerar därmed 
undervisningen. Det smala, normativa perspektivet domineras av det 
litterära fältets autonoma pol. 

I den tredje årskursen fortsätter den sekventiella urvalsprincipen med 
systematiska genomgångar av litteraturhistorien från 1850 till nutid. 
Förutom en allmän orientering om den europeiska bakgrunden till den 
moderna litteraturens genombrott föreslås läsning av en europeisk roman 
från 1800-talets senare hälft, till exempel Zola, Dickens eller 
Dostojevskij, och prov på utomnordisk lyrik. Rydberg, Strindberg eller 
Selma Lagerlöf är föremål för svensk romanläsning och nordisk lyrik och 
dramatik ges ett ingående studium.288 Ett mer omfattande studium av 
1900-talslyrik äger rum under vårterminen i årskurs tre. Författarnamn 
anges endast indirekt när tematiska studier kan ske under rubriken ’krossa 
bokstävlarna’.289 En period ägnas åt epik och dramatik från 1900-talet. 
Litteraturen under perioden väljs med hänsyn till vad man tidigare under 
gymnasieutbildningen har läst. Vid utbildningens slut bör dock eleven ha 
lärt känna följande: 
 

• Någon roman eller ett novellurval av sekelskifte/tiotalet (Hjalmar 
Söderberg, Hjalmar Bergman, Elin Wägner) 

• Någon expressionistisk roman eller novellistik (Pär Lagerkvist, 
Franz Kafka) 

• Någon socialrealistisk roman eller noveller av proletärförfattare 
(Jan Fridegård, Ivar Lo-Johansson, Sara Lidman) 

• Något exempel på 1960-talets romankonst (Sundman, Delblanc, 
Jersild) 
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• Något 1900-talsdrama (Brecht, Lagerkvist, Anouilh, Ionesco, 
Beckett, Andersson-Bratt)290 

 
Dessa detaljerade uppräkningarna av litteratur ska ses som exempel på 
hur supplementen skapar bestämda förutsättningar för en viss litteraturs 
inträde i klassrummet. Anvisningarna visar inte några spår av ett vidgat 
internationellt synsätt. I den mån internationella författare upptas är det i 
första hand europeiska, och i enstaka fall amerikanska, sådana. 
Resterande delar av världen ges inget utrymme. Även här har läroplanen 
en låg grad av tolkbarhet och i stället blir den horisontella reproduktionen 
tydlig. En lista med vad eleven bör känna till vid utbildningens slut kan 
förväntas fungera normerande för undervisningen och leda till att skolan 
reproducerar ett visst innehåll. Innehållet, till skillnad mot eleven, blir det 
som undervisningen centreras kring, vilket tenderar att gynna 
konsensusanalyser framför kontextberoende analyser.291 På de treåriga 
linjerna lever därmed en förhållandevis stark essentialistisk tradition kvar 
på planeringssupplementens konkreta nivå. 

Liksom på de tvååriga linjerna uppmuntras till fri läsning genom 
lärarens rekommendationer av textval.292 Även elevernas fria läsning 
kommer således att påverkas av lärarens värderingar och kan därför 
knappast betraktas som helt fri. Läroplanen förespråkar indirekt att 
urvalet regleras, vilket tänkbart också medför att urvalet reproduceras, där 
möjligheten till meningsskapande begränsas och där elevernas är i-kultur 
inte når undervisningen om den avviker från skolans normativa har-
kultur. 
 
En kravfylld litteraturläsning 
I huvudmomentet Litteraturstudium föreskrivs på de treåriga linjerna en 
väsentligt fördjupad litteraturhistorisk orientering jämfört med de tvååriga 
linjerna.293 Genom att studera historiska texter förväntas eleverna få 
kännedom om den västerländska bakgrunden till dagens kultur- och 
idédebatt, men lär sig även att ”söka det konstnärliga egenvärdet” hos 
texterna oberoende av deras historiska sammanhang. Detta leder till 
personlighetsutveckling och till att deras ”andliga horisont” vidgas, enligt 
läroplanen. Lektionerna kännetecknas av ett otvunget samtal där eleverna 
”förs fram till ett personligt engagemang” och där de genom lärarens 
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försiktiga ledning ”får blicken öppnad” för innebörder och kan uppnå 
”stunder av glädje och stimulans”.294 Till skillnad mot läroplanens 
allmänna del finns i kursplanerna ett dominerande historiskt perspektiv 
när det gäller litterära texter, men texterna ses också i ett tidlöst 
perspektiv, vilket skapar dubbla bildningsvärden för litteratur-
undervisningen. Den personlighetsutvecklande delen av undervisningen 
tangerar inledningsvis terapeutiska värden där läraren guidar eleverna till 
självinsikter,295 men med den övriga kursplanen begränsas insikterna till 
att göra adekvata tolkningar som redan är förutbestämda. Det är 
litteraturen och föreställningen om den kollektiva kulturen, inte 
individen, som är i centrum när de övergripande målen konkretiseras. 

Så snart som möjligt ska eleverna lära sig ”en metod att läsa” och ”få 
vana vid att […] observera företeelser som är värda att tas upp till 
behandling”. Läraren kan därför i förväg informera om vad som speciellt 
ska tas upp, men även låta elevers reaktioner bli styrande.296 Som en hjälp 
för analyserna föreslås användning av analysscheman297 och till de mål 
som ska betygsättas hör bland annat förmågan att analysera texter.298 Det 
är mot bakgrund av detta man ska se målet att ”kunna redovisa sin 
upplevelse av en modern dikt” i slutet av tredje årskursen.299 
Litteraturläsningen präglas av ett färdighetstänkande som mycket liknar 
övriga moment i svenskämnet. Läroplanen konstaterar indirekt att allt 
inte är värt att ta upp och genom analysscheman begränsas elevernas 
meningsskapande. I de fall läraren anger vad som kommer att behandlas 
måste elevernas läsning ses som starkt reglerad. 

Målsättningarna börjar anspråkslöst i årskurs ett med att ”känna till 
en roman från 1900-talet”, i första hand för att få kännedom om 
grundläggande berättartekniska termer. Detsamma gäller lyrik- och 
dramastudierna senare under årskursen.300 Lyrikläsning är i årskurs ett 
förenat med upplevelseläsning och högläsning. Efter läsning bör samtalet 
kring texten ta tillvara elevernas spontana reaktioner, ”men efterhand 
koncentreras till ett studium av texten och dess personliga budskap”. När 
gruppstudier om lyrik äger rum styrs det av ”detaljerade instuderings-
uppgifter och handboksanvisningar”.301 Eleverna tillåts följaktligen till en 
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början att individuellt reagera på texterna, men sedan ska de ledas till vad 
som förefaller vara en konsensustolkning där texterna uttrycker ett 
bestämt budskap. Läsningen kommer då att regleras av de principer som 
finns bakom instruktionerna till läsningen, där lärarens uppfattningar om 
kultur och tolkning kan förväntas ha stor betydelse. 

I övrigt handlar det om att lära sig uppleva litteratur och att ”ge skäl 
för kritiska synpunkter” under årskursen. Uttryck som ”känna till” och 
”lära känna” är frekvent återkommande i planeringssupplementet, inte 
bara gällande texter och författare, utan även angående till exempel 
berättarteknisk terminologi.302 Läroplanen ger inte några tydliga 
uttalanden kring vad ”kritiska synpunkter” kan tänkas innebära, men en 
orienterande inriktning skapar utrymme för undervisning om litteratur i 
motsats till genom litteratur, vilket åtminstone i viss mån kontrasterar mot 
ambitionen att använda det supplementet kallar litteraturens konstnärliga 
egenvärde för personlighetsutveckling i betydelsen att vidga den andliga 
horisonten.303 Detta bekräftas i årskurs två och tre när den huvudsakliga 
litteraturhistoriska orienteringen äger rum. Planeringssupplementen 
föreslår här en diskussion om ”vad som är oumbärligt kulturarv”, medan 
den sista årskursen också lämnar utrymme för mer problematiserande 
fördjupningar.304 Vad det innebär att diskutera innehållet i ett oumbärligt 
kulturarv är svårtolkat. Möjligtvis är tanken att läraren och eleverna 
tillsammans ska resonera sig fram till det kulturarv som redan på förhand 
är givet. Användandet av begreppet ”oumbärligt” tyder i vilket fall på en 
uppfattning om att det finns en starkt normativ har-kultur. 

Att ”känna till” kvarstår som en målformulering i de senare 
årskurserna, men denna kompletteras med formuleringar av typen att 
”vara orienterad om” när det gäller historiska strömningar och att ”ha 
mera ingående studerat” till exempel en roman eller ett författarskap.305 
Orienteringen sägs innebära en mer systematisk fördjupning som 
utformas av läraren och med texter som exempel.306 Därmed blir 
konstruktionen av de historiska strömningarna en determinant för 
undervisningsinnehållet. Systematiseringen bygger samtidigt till stor del 
på lärarens planeringar och styrs därmed av dennes värderingar inom de 
ramar som läroplanen sätter. Följande exempel ska ses som typiskt för 
hur planeringssupplementet föreslår att undervisningen ska se ut på de 
treåriga linjerna: 
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Den första lektionen ger en orientering om bakgrunden till 
romantiken i Sverige. Något bör sägas om platonismen och den 
tyska idealismen. Ett par texter ur engelsk och tysk romantik läses, 
i översättning men gärna också med den ursprungliga versionen 
som jämförelsematerial. På detta sätt presenteras också förslagsvis 
namnen Rousseau (Bekännelser), Goethe (Werthers lidanden, t ex 
scenen med läsningen av Ossians sånger) och Byron (Don Juan). 
Om möjligt anknyts till 1700-talets förromantik i Sverige.307 

 
Litteraturhistorien ska sättas in i en historisk och idéhistorisk bakgrund 
och den nordiska utvecklingen ska ses mot utvecklingen i ”de ledande 
kulturländerna”.308 Exempelvis studeras historiska dramer mot bakgrund 
av teaterns villkor vid tillkomsten,309 men också med orientering om 
författare.310 Även de texter som inte är direkt hämtade ur den litteratur-
historiska orienteringen bör placeras in i sitt historiska sammanhang för 
att eleverna ska få en vana att se stoffet ur en historisk synvinkel.311 Den 
historiska dimensionen är således tydlig i planeringssupplementet och 
styr många gånger hur litteraturen ska tolkas. Till exempel ”torde det vara 
omöjligt att rätt [min kursivering] uppfatta och tillgodogöra sig 
innebörden av exempelvis Viktor Rydberg” om man inte har kännedom 
om bland annat kristendom, platonism och darwinism.312 Insikten om det 
motsatta förhållandet, att tidsbundna föreställningar i texter även kan ha 
ett budskap i senare tid, är också en av målsättningarna.313 Litteratur-
undervisningens innehåll kan betecknas som en har-kultur i Halvorsens 
mening,314 men den innebär också ett reglerat meningsskapande där 
litteraturen ska förstås på rätt sätt. Hierarkier upprätthålls därmed på ett 
tydligt sätt och skolan blir återigen förmedlare av både den legitima 
smakens innehåll och hur detta innehåll ska tolkas. Den kulturella 
traditionalisering som kulturarvsstudierna innebär har inte sin grund i 
försök att skapa orienteringspunkter under pluralistiska kunskaps-
uppfattningar och kan därmed inte sägas vara ett postmodernt drag. 
Snarare handlar det om ett modernt synsätt med en lång tradition, där den 
historiska orienteringen ses som en viktig del av den kollektiva 
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bildningen. Det individuella identitetsarbetet ges inte mycket utrymme i 
Lgy70, annat än som en bildning om den historiska litteraturen, och 
kunskapen kan därför karaktäriseras som out-of-context.315 

I supplementet får läsning av fiktionstexter även en funktion 
gentemot andra moment i svenskämnet, exempelvis vid muntlig 
framställning och språkhistoriska studier,316 och gentemot andra ämnen, 
till exempel historia vid litteraturhistorisk orientering och filosofi, 
psykologi och religionskunskap i samband med innehållsanalyser av 
litteratur.317 Texter kan också fungera som förebilder och mönster för 
eget skrivande.318 Gemensamt för dessa användningsområden, som dock 
endast är en jämförelsevis svag tendens i supplementet, är att text-
läsningen som sådan blir sekundär i förhållande till ett annat mål. Andra 
ämnen och målformuleringar fungerar som determinanter också för 
texturvalet när texterna i första hand används för någonting annat än sitt 
eget innehåll. 
 
Det vidgade textbegreppet 
Den tendens till utbildning för försvar mot massmedial propaganda som 
ses i supplementen till de tvååriga linjerna är i stort sett osynlig i de 
treåriga linjernas supplement. Eleverna på de sistnämnda linjerna verkar 
sakna ett behov av genomskådande massmediestudier i Mastermans 
mening.319 Ett vidgat textbegrepp skymtas på ett antal ställen, men ges i 
ämneskommentarerna inte särskilt stort utrymme. Radio- och TV-
program, liksom film och teater, kan användas som ett aktuellt stoff i 
undervisningen,320 men film uppmärksammas även som ett konstnärligt 
uttrycksmedel och bör så behandlas i undervisningen, enligt läro-
planen.321 Film som medium har uppnått ett visst symboliskt kapital i den 
kulturella hierarkien, men övriga medieformer lämnas därhän. 

I planeringssupplementet ägnas en period i årskurs ett och en period i 
årskurs två åt drama och massmedier, där det litterära dramat i enlighet 
med läroplanens kulturella värderingar ges det största utrymmet. 
Massmedieundervisningen har i båda fallen en informerande karaktär, där 
materialet väljs för att stimulera personliga ställningstaganden eller för att 
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visa hur massmedia informerar om det övriga kulturlivet, till exempel 
genom recensioner av teaterföreställningar. Supplementet anger att 
”[u]ndervisningen kan ges en argumentationsanalytisk eller sociologisk 
inriktning”, men preciserar inte detta vidare. Som ett alternativ till enbart 
dramastudier föreslås i årskurs två även studier av film som en modern 
variant av dramatik.322 I läroplanens kod förefaller massmedia vara 
någonting annat än fiktionstexter med ett kulturellt värde, men det förblir 
till stora delar oklart vad som åsyftas med massmedier. Att massmedia i 
huvudsak informerar, medan till exempel film är ett konstnärligt 
uttrycksmedel, återspeglar ett synsätt där problematiken kring 
multimodalitet ännu inte fått fäste. Läroplanen förmedlar en smal 
kultursyn där den outtalade hegemoniska ideologin innebär att litteraturen 
är den kultur som har ett värde. En slutsats blir att den kulturella bildning 
som eleverna på de treåriga linjerna får genom kulturarvsförmedlingen 
gör att de inte är utsatta för massmedias propaganda på samma sätt som 
eleverna på de kortare linjerna, vilket är ett exempel på den förenklade 
bild av verkligheten som Thavenius menar att skolans läroplaner hänvisar 
till när det gäller kulturarv.323 

Det vidgade textbegreppet kan fylla en funktion i tredje årskursens 
stilstudier i de fall eleverna har en ”påfallande liten skönlitterär 
beläsenhet”. TV-underhållning och schlagertexter, till exempel av Tage 
Danielsson, kan då användas för att exemplifiera ironi och parodi.324 
Liksom i många tidigare exempel blir texten i sig inte det viktiga här. 
Den exemplifierar någonting som eleverna genom litteratur-
undervisningen inte kan förstå. Av pragmatiska skäl tvingas lärare till ett 
andrahandsval längre ner i den kulturella hierarkien. 
 
Sammanfattning Lgy70 
Lgy70:s allmänna del innehåller ett antal relativt tydliga drag som också  
skapar förutsättningar för texturval i svenskämnet. Läroplanen visar hur 
historiska traditioner utmanar varandra, vilket formar spänningsfält och 
ibland till och med paradoxliknande uttalanden. Ett sådant exempel är att 
den normativa kunskapssynen också ligger till grund för individens 
behov. Individen anses ha samma behov som samhället, vilket avspeglar 
ett synsätt som sätter kollektivet framför individen. I läroplanens 
allmänna del är samhällets behov ofta liktydigt med arbetsmarknadens 
behov och utbildningen syftar i första hand till att skapa arbetskraft. 
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Några enstaka tendenser till att postmodernitetens effekter håller på att få 
genomslag återfinns, men läroplanen drar ännu inte några slutsatser om 
vilka tänkbara åtgärder som det föranleder. Yrkesidentiteten ses 
fortfarande som den dominerande för individen. Särskilt på de tvååriga 
linjerna kan svenskämnet därför antas vara präglat av en 
kommunikationsinriktad utbildning. 

Att samhället är överordnat individen syns även i de demokratiska 
principer som förespråkas i Lgy70:s allmänna del. Eleverna skall lära sig 
principerna, men omfattas inte nödvändigtvis själva av dem när det gäller 
att planera undervisningen. Solidaritet och jämställdhet är viktiga delar av 
de demokratiska idealen, men tidigare forskare har visat att 
jämställdhetsidealen inte når genomslag när det gäller texturval.325 
Traditionerna förefaller här vara alltför starka. I läroplanen skymtar också 
en tendens att de historiska traditionerna, med bland annat ett visst givet 
innehåll, har en hegemonisk status. 

Tilltron till läromedel är stark i läroplanen. Utifrån dessa främjas 
individualisering genom självverksamhet. Att läromedlen i första hand 
individualiserar arbetstempot och inte innehållet, som tvärtom begränsas, 
kommenteras inte. Individualiseringen får sin motvikt i den fördröjda 
differentiering som möjliggör för samläsning. Läroplanen använder 
uttryck som ”gemensam referensram” och ”likvärdig beredskap” för att 
beskriva det gemensamma. Starka traditioner tillsammans med 
uppfattningar om något ”gemensamt” kan förväntas medföra normativa 
uppfattningar om exempelvis kulturarvet i svenskämnets kursplaner. 

När det gäller texturvalet för de tvååriga linjerna anger styr-
dokumentet att generella rekommendationer inte kan ges, men samtidigt 
finns ett antal rekommendationer, bland annat i form av författare och 
titlar, angivna. På de teoretiskt inriktade tvååriga linjerna anges en 
litteraturhistorisk orientering som kan betraktas som en mindre 
omfattande version av de treåriga linjernas sådan. Eftersom detta innebär 
att endast det allra viktigaste kan tas upp är förutsättningarna för texturval 
här än mer normativt än på de längre utbildningarna. 

Litterär kvalitet ses som graderbart och värderingen i sig kan utgöra 
en grund för textval. Detta kan förväntas skapa och upprätthålla 
värdehierarkier. Kvalitet kan enligt läroplanen bedömas objektivt, vilket 
medför att läroplanen skapar förutsättningar för en reproduktion av en 
legitim smak i form av vissa texter. Förespråkandet av en individualiserad 
litteraturläsning blir i ljuset av detta problematisk. 

De direkt yrkesinriktade tvååriga linjerna saknar en konsekvent 
genomförd litteraturhistorisk orientering. De tendenser till att 
                                                
325 Se exempelvis Molloy 2002, passim. 
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problematisera texter innehållsmässigt som skymtar på de teoretiskt 
inriktade linjerna saknas också här. Texterna tenderar att få sin betydelse 
på andra sätt än genom sitt innehåll. Olika färdighetsinriktade övningar är 
exempel på detta. Målsättningen att skapa estetiska upplevelser tonas 
därför ner när styrdokumenten blir konkretare, vilket också ändrar 
förutsättningarna för texturvalet. 

Supplementen för de tvååriga linjerna visar en tydlig skillnad i 
villkoren för olika texttypers inträde i klassrummet. Studiet av de så 
kallade massmedierna, dit ingen annan litteratur än ”trivialtexter” räknas, 
har en emancipatorisk ambition med målet att lära eleverna att undvika 
att bli manipulerade. Kvalitetsbedömningar är framträdande även här och 
vissa medier verkar i sig borga för bristande kvalitet. Bildnings-
ambitionerna för de direkt yrkesinriktade linjerna är låga även för andra 
medier än litteratur, vilket kan uppfattas som att de får den identitet de 
behöver genom sin yrkesutbildning. 

Litteraturläsning handlar på de treåriga linjerna i stort sett 
uteslutande om att orientera sig om kulturarv, framför allt det svenska. 
Supplementen företräder en enhetlig, normativ syn på kultur, vilket 
skapar förutsättningar för en reproduktion av en legitim smak. Författar- 
och textförslagen är många, men i formuleringarna skymtar också en 
uppfattning om att vissa författare inte kan förbigås i undervisningen. I 
huvudsak är fördjupningarna i viss litteratur systematiskt genomförda, 
framför allt genom kronologiska studier, och ett konsekvent användande 
av supplementen medför starkt reglerade förutsättningar för hur 
litteraturundervisningen kommer att se ut. Det kvalitetsmässiga 
hierarkiska synsättet är tydligt även i supplementen för de treåriga 
linjerna och tillsammans med en uppfattning som förordar konsensus-
analyser, det vill säga att ”rätt” uppfatta litteratur, företräder läroplanen 
här en essentialistisk tradition. Samtidigt finns ett visst frirum för läraren 
att utforma systematiseringen av litteraturorienteringen. 

Personlighetsutveckling finns med som mål för textläsningen, men 
med uttryck som att läsningen ska vidga en ”andlig horisont” och leda till 
att eleverna ”får blicken öppnad” för innebörder av viss litteratur skapas 
förutsättningar för i förväg bestämda läsningar. Det individuella identi-
tetsarbetet får snarare mindre utrymme på de treåriga linjerna än på de 
tvååriga. 

Ett vidgat textbegrepp får mycket litet utrymme. Film har ett visst 
konstnärligt värde, men i övrigt är litteratur den kulturform som anses ha 
något värde. Det försvar mot propaganda som massmediestudier innebär 
på de tvååriga linjerna återfinns inte här. 
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Supplement 22 
Fem år efter Lgy70:s ämneskommentarer, 1975, kommer ett nytt 
supplement för de tre- och fyraåriga gymnasielinjerna, benämnt 
Supplement 22 (fortsättningsvis även Supp22). Dokumentet utgör en 
alternativ version till det tidigare supplementet och kan användas efter att 
ämneskonferensen beslutat om det. För att utröna vilka förändringar det 
nya supplementet innebär läses det med den tidigare versionen som 
bakgrund. Eftersom läroplanens allmänna del och planeringssupplementet 
kvarstår i ursprunglig version lämnas de därhän i detta avsnitt. 
 
Ett rekommendationsfyllt texturval? 
I den inledande sammanställningen över ämnets huvud- och delmoment 
har inga förändringar gjorts från det tidigare supplementet när det gäller 
litteraturstudiet. Däremot har danska och norska tagits bort som 
huvudmoment.326 

En förändring som omedelbart syns i Supplement 22 är att samtliga 
förslag på författare som kan läsas är borttagna. I stället talas i mer 
allmänna termer om litteratururvalet, där elevernas åsikter får ökad 
betydelse. Exempelvis konstateras att ”[e]tt kontinuerligt samråd mellan 
läraren och eleverna vid valet av litteratur är angeläget”. Även vid val av 
texter från äldre perioder bör texter ”väljas med tanke på vad som kan 
väcka intresse”. Däremot kvarstår ambitionerna om att litteraturen ska 
sättas in i ett historiskt sammanhang.327 Genom att undvika konkreta 
författarförslag minskas konkretionsgraden i dokumentet och därmed 
ökas tolkbarheten, vilket kan ses som ett uttryck för de så kallade döda 
sanningarnas genomslag. Att det är läraren som väljer titlar råder det 
dock ingen tvekan om, men läraren bör ”vara öppen för elevernas 
läsvanor och läsintressen och genom att möta dem i deras erfarenheter 
från barn- och ungdomslitteraturen så småningom föra dem över till 
vuxenlitteraturen”. Omväxling i valen är en ledstjärna. ”Individualisering 
[…] bör förekomma, men samtidigt bör läraren beakta och för sina 
klasser framhålla önskvärdheten av gemensamma referenspunkter”.328 De 
gemensamma referenserna tillsammans med läraren som urvalsansvarig 
skapar fortfarande förutsättningar för en horisontell reproduktion där 
innehållet ständigt återskapas, men inte i lika hög grad som i tidigare 

                                                
326 Supp22, s 4. 
327 Supp22, s 22. 
328 Supp22, s 24. 
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styrdokument. Relationen mellan kulturarv och arvtagare är viktigare och 
en nationell har-kultur ställs mot en individuell.329 

Dispositionen av den litteraturhistoriska orienteringen skiljer sig inte 
nämnvärt från det tidigare supplementet. Den första årskursen ägnas i 
huvudsak åt texter från 1900-talet, medan den kronologiska läsningen av 
äldre litteratur ökar i årskurs två och tre. Företrädesvis läses några få 
författare grundligt framför att många behandlas flyktigt. För mycket 
korta antologitexter kan leda till att läslusten inte väcks som sig bör, 
enligt supplementet.330 En sekventiell organisationsprincip, med 
episodiska inslag, har fortfarande en stor betydelse, men möjligen antyder 
formuleringarna i och med förespråkandet av färre texter att 
litteraturläsningen tidigare har handlat alltför mycket om orientering. 
Detta styrks även av de förändringar som ägt rum angående arbetet med 
textläsning (se vidare i nästa avsnitt). 

Supplement 22 betonar särskilt att litteratururvalet inte får bli för 
snävt svenskt eller nordiskt och lyfter fram att undervisningens 
internationalisering måste leda till att också exempel på utomeuropeisk 
litteratur ges utrymme. En anledning till detta är ungdomars intresse för 
andra länders förhållanden.331 Även i detta kan skönjas en kritik mot den 
tidigare inriktningen av litteraturundervisningen mot en nationell kanon, 
men det är också ett tydligt exempel på hur globaliseringen i allt högre 
grad påverkar skolan. Supplementet både förespråkar en utgångspunkt i 
elevernas erfarenheter och accentuerar skolans roll som förmedlare av 
alternativ till är i-kulturen. 

En anmärkningsvärd förändring är att den så kallade underhållnings-
litteraturen får utrymme på ett annat sätt än tidigare. ”Minst av allt bör 
läraren moralisera eller helt döma ut sådan litteratur som läses och 
uppskattas både av unga och av många vuxna”, konstaterar supplementet. 
Även om eleverna ska erhålla ”försiktig ledning” i sina bedömningar av 
texter ses ”[l]itterära åsiktsbrytningar” som positivt.332 Denna förändring 
av läroplanskoden innebär att meningsskapandet är mindre reglerat än 
tidigare i och med att skolan inte står för konsensusanalyser med 
definitiva förutbestämda värden. Kulturella hierarkier sviktar till förmån 
för ett omvärderande av begrepp som fungerar värderande och 
strukturerande.333 Därmed sanktioneras inte längre en legitim smak lika 
tydligt. Supplementet är emellertid inte otvetydigt på denna punkt och det 

                                                
329 Jämför Hall 1992, s 292ff. 
330 Supp22, s 23f. 
331 Supp22, s 23f. 
332 Supp22, s 24. 
333 Jämför Huyssen 2002, s 368ff. 
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går fortfarande att skönja en förhoppning om att eleverna med guidning 
ska hitta ”rätt” litteratur, även om det inte är uttalat på samma sätt som i 
det tidigare supplementet. 
 
En kravfylld litteraturläsning? 
Svenskämnets mål är inte förändrade i Supplement 22 jämfört med det 
tidigare supplementet. Däremot skiljer sig uttolkningen av målen i 
kommentarerna och anvisningarna. Genomgående resoneras mer kring 
ämnet i den senare varianten, vilket leder till mer nyanserade bilder av 
målsättningarna. ”[A]tt förstå oss själva och våra medmänniskor över 
gränserna i tid och rum” anges som en övergripande anledning till ämnets 
förekomst och här är litteraturen ett medel att vidga upplevelsefältet.334 

Lusten till läsning är en av supplementets mest framträdande 
målsättningar angående litteratur. För detta krävs en förmåga att läsa med 
behållning. En förändring är att Supplement 22 betonar ”meningsfull 
bearbetning av det lästa”. ”Den enda bestående litteraturkunskapen och 
den enda som ger en säker grund för fortsatt läsning är den som vilar på 
positiva och personligt engagerade läsupplevelser”, konstateras också. 
Därför uppmanas lärare att skapa lässituationer ”utan en känsla av tvång”, 
vilket kräver en god kännedom om litteratur av skiftande slag och om 
enskilda elevers intressen.335 Genom att understryka meningsskapandet 
kring litteraturen förstärks synsättet att kulturen har både en individuell 
och en kollektiv aspekt.336 Elevernas läsupplevelse fungerar som en 
determinant för undervisningen, vilket också innebär att lärarens kontroll 
över vilket innehåll som når klassrummet blir svagare än vad som tidigare 
varit fallet.337 Supplementet konstaterar något senare att så långt det är 
möjligt ”bör utgångspunkten tas i elevernas egna erfarenheter” när 
litteratursamtal förs. Syftet är att eleverna ska lära sig försvara en 
tolkning och att värderingar ska underbyggas med argument. Konkreta 
iakttagelser är särskilt viktiga. Genom att komplettera den egna läsningen 
med bilden av författaren och dennes samtid lär sig eleverna att betrakta 
texterna både i ett historiskt, särskilt idéhistoriskt, och ett tidlöst 
perspektiv.338 Det sistnämnda skiljer sig inte nämnvärt från det tidigare 
supplementet, men utgångspunkten i egna erfarenheter kan förklaras som 

                                                
334 Supp22, s 8. 
335 Supp22, s 22. 
336 Jämför Halvorsen 2001, s 15ff. 
337 För att benämnda detta introduceras senare i avhandlingen Bernsteins begrepp 
inramning. Se vidare i avsnittet ”Fältets strukturer”. 
338 Supp22, s 24, 28. 
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ett sätt att bearbeta den kulturella friställningen till gemensamma 
orienteringspunkter med både ett historiskt och ett framtidsperspektiv.339 
Värt att notera är att avsnittet om bedömning i samband med litteratur-
läsning är oförändrat från tidigare supplement.340 

Medan den litteraturvetenskapliga begreppsbildningen fortfarande 
har stor betydelse,341 förespråkas en mer öppen läsning av lyrik, där 
analysmodeller förkastas. Eleverna kan uppmärksammas på vissa 
stildrag, men det är ”viktigt att tolkningar och värderingar av lyriska 
texter inte överbearbetas”. Känslomässiga upplevelser räcker många 
gånger för dikt, menar man.342 Möjligen ska detta tolkas som att 
diktläsningen har blivit alltför formaliserad utifrån de tidigare styr-
dokumenten och att detta innebär en strävan att få lyrikläsningen att bli 
mindre färdighetspräglad. Tydlig är i vilket fall ambitionen att åstad-
komma en minskad reglering av meningsskapandet. 

En rad ämnen vid sidan om svenskämnet har liksom i föregående 
styrdokument betydelse för förståelsen av litteratur, exempelvis 
bibelkunskaper i religionsämnet, etiken inom filosofin och psykologiska 
förklaringsmodeller.343 En viktig skillnad är emellertid att 
formuleringarna även här har blivit mer abstrakta. Exempelvis är uttryck 
som ”att rätt förstå” texter borttagna. 
 
Det vidgade textbegreppet 
I Supplement 22 ges det vidgade textbegreppet aningen större utrymme 
än i det tidigare supplementet. Framför allt betonas ”massmediernas icke-
verbala former” för studierna i sakprosa,344 men litteraturstudiet får 
uppdraget att utveckla ”[m]assmediernas estetiska former”. Film, radio 
och tv lyfts fram och elevernas intresse för spelfilm utgör en lämplig 
utgångspunkt även för möten med ”experimentell kortfilm och film 
förmedlad via andra kanaler än biografbranschens”. Liksom för 
litteraturen föreslås filmens berättarteknik som ett område att behandla 
och här finns det anledning att göra jämförelser med litteraturen, inte bara 
i fråga om filmatiserade versioner av klassiker.345 Det större utrymmet för 
film innebär, om supplementets antagande om ungdomars filmintresse är 
riktigt, att större utrymme för är i-kulturen medges. Samtidigt månas om 
                                                
339 Jämför Ziehe 1989, s 35-45 och Thompson 1992, s 229f. 
340 Supp22, s 36. 
341 Se exempelvis Supp22, s 22f. 
342 Supp22, s 22f. 
343 Supp22, s 28ff. 
344 Supp22, s 20f. 
345 Supp22, s 25. 
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den autonoma polens värderingar genom den ”smalare” filmen, där 
symboliskt kapital är betydelsefullt.346  
 
Supplement 80 
Det dröjer till 1982 innan en ny kursplan i svenska åter skrivs. 
Fortfarande gäller läroplanen från 1970, men till skillnad från Supplement 
22 är den nya kursplanen, kallad Supplement 80 (i fortsättningen även 
förkortat Supp80), inte en alternativ version, utan är obligatorisk för 
samtliga gymnasielinjer från och med läsåret 1983/84.347 Den mest 
uppenbara förändringen är att kursplanen inte längre gör skillnad på de 
olika utbildningarnas längd. Oavsett om eleverna läser svenska i ett, två 
eller tre år gäller samma kursplan. Ett kortare avsnitt handlar dock om 
anpassning till de olika utbildningarnas längd. 

Även i föreliggande avsnitt fokuseras på förändringar gentemot de 
tidigare styrdokumenten. Den övergripande läroplanen, liksom plan-
eringssupplementen, lämnas därhän. Analysen presenteras i samma tre 
utlästa teman som tidigare, det vill säga texturval, syften och mål med 
textläsningen och det vidgade textbegreppets betydelse, och har således 
fortfarande inga ambitioner att redovisa hela kursplanens innehåll. 
 
Ett problematiserat texturval 
Supplement 80 ger en splittrad bild av litteratururvalet. Inledningsvis 
konstateras att elevernas förutsättningar och förkunskaper är viktigt att ta 
hänsyn till i planeringsmomentet.348 Texturvalet måste i stor utsträckning 
styras av vilken elevgruppen är, där linjetillhörigheten betyder mindre än 
läsvana och intresseinriktning. Ett samråd mellan lärare och elever 
förespråkas även i detta dokument. Under rubriken ”Varför vi läser 
litteratur” anges att det är viktigt att målet för studierna klargörs. Kultur 
och kulturarv är begrepp som med fördel kan tas upp till diskussion, 
liksom frågor som vilken och vilkas kultur som ska föras vidare.349 
Halvorsen menar att kulturarvet är ett relationsbegrepp350 och med 
kursplanens formuleringar finns förutsättningar för att problematisera 
förhållningssätt gentemot kulturarv. Tillsammans med är i-kulturens 
potentiella utrymme skulle Supplement 80 kunna bryta den närmast 

                                                
346 Jämför Boëthius 1994, s 81. 
347 Supp80, s 4. 
348 Supp80, s 7. 
349 Supp80, s 23. 
350 Halvorsen 2001, s 15-20. 
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hegemoniska ställning som litteraturen som kulturarv haft i de tidigare 
styrdokumenten. Emellertid blir en sådan tolkning problematisk med 
supplementets vidare uttalanden kring litteratururvalet. 

Såväl kortare som längre texter bör finnas med, liksom olika genrer. 
Alla utbildningar ska behandla både svensk och utländsk litteratur. En 
tydlig förändring jämfört med tidigare kursplaner är konstaterandet att 
vissa typer av litteratur inte är förbehållet vissa linjer eller elevkategorier. 
Samma urvalskriterier gäller för alla utbildningar. Fyra typer av texter tas 
särskilt upp; texter som ska väcka läsintresse, texter som behandlar 
nutidsmänniskans villkor och problem, texter som speglar den nordiska 
och övriga västerländska kulturutvecklingen och texter som härrör från 
mer avlägsna kulturer. Samtidigt ska eleverna i någon mån studera dessa 
fyra texttyper kronologiskt ”så att de blir medvetna om att det finns en 
kontinuitet liksom en ständig förnyelse i litteraturen”.351 För första 
gången ges utomeuropeisk litteratur samma utrymme som den 
västerländska i formuleringarna kring texturval, men fokuseringen på 
kontinuitet och förnyelse sammanfaller till synes till stor del med texter 
som speglar kulturutveckling. Texttyperna som förutsättningar för 
texturval riskerar därför att reduceras till i huvudsak den västerländska 
kulturutvecklingen. Detta intryck förstärks när kursplanen anger att i 
samband med introduktionen av till exempel en epok kan en för området 
typisk text utgöra utgångspunkt för en djupare analys, vilket kan ge 
”kunskaper av betydelse för det fortsatta studiet”.352 Med ett verk som 
exemplifiering av en central idé blir organisationsprincipen episodisk 
med Applebee, Burroughs och Stevens terminologi, men denna princip 
underordnar sig den dominerande sekventiella princip som styr hela 
texturvalet.353 

Under ett kortare avsnitt om årskursfördelning anges vilka skillnader 
som finns mellan ettårs-, tvåårs- och treårssvenskan. I den mån dessa 
instruktioner följs är det svårt att se någon egentlig skillnad mot tidigare 
styrdokument. Ettårssvenskan behandlar framför allt 1900-talslitteratur, 
men också några texter från äldre tider. Tvåårssvenskan får i andra 
årskursen också en kronologiskt inriktad orientering om litteraturens 
utveckling. Treårssvenskan innehåller en fördjupad variant av den 
kronologiska litteraturöversikten.354 Utifrån denna indelning ter det sig 
naturligt att fortfarande använda det tidigare utgivna planerings-
supplementet, vilket väcker ytterligare frågor om vad som händer med de 
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353 Applebee et al 2000, s 405f. 
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fyra texttyperna. Med årskursfördelningen stärks den horisontella 
reproduktionen genom antydningar om en normativ kultur, åtminstone i 
två- och treårssvenskan. Skolan blir då fortfarande en förmedlare av en 
legitim smak, även om Supplement 80 är helt befriat från konkreta 
innehållsförslag. 

När kursplanen närmare beskriver verksamhetsformerna för 
svenskämnet nyanseras bilden av elevernas inflytande över under-
visningen. Målet är visserligen att eleverna ”får ett verkligt inflytande 
över valet av innehåll”, men när detta konkretiseras handlar det i första 
hand om att eleverna beslutar om ordningsföljd på stoffet och väljer 
mellan olika färdiga alternativ.355 Det verkliga inflytandet begränsas 
därför av en stark inramning.356 

 
En problematiserad litteraturläsning? 
I Supplement 80 har antalet huvudmoment i svenskämnet skurits ner till 
tre, varav litteraturstudium fortfarande utgör ett. Däremot har läsningen 
av fiktionslitteratur knappast fått ett större utrymme jämfört med tidigare 
kursplaner, snarare tvärtom. Språkutveckling är fortfarande det mest 
betonade målet med ämnet och där har förstås även läsning en viktig roll, 
men förutom detta är målet med litteraturläsningen 
 

att eleverna genom att studera nyare och äldre litteratur, från vår 
egen och andras kulturkretsar, får insikt i att litteraturen ger 
kunskap om människor, miljöer och problem, blir medvetna om 
tradition och förnyelse i kulturen och därigenom också bättre 
förstår sig själva och sin omvärld.357 

 
Skönlitteraturen ger också kunskaper som ökar möjligheterna att ”ta 
ställning till olika livshållningar”.358 Målformuleringen ger delvis ett nytt 
perspektiv till litteraturläsningen. Ziehe har konstaterat att efter-
krigstidens kultur har traditionaliserats för att utgöra fasta orienterings-
punkter för individer, medan till exempel ekonomin dynamiseras och 
arbetsmarknaden kännetecknas av flexibilitet.359 Den kulturella 
traditionaliseringen hjälper individen att skapa och utveckla sin identitet 
när självbilder inte längre formas av traditionella normer. Målsättningen 

                                                
355 Supp80, s 29f. 
356 Se vidare avsnittet ”Fältets strukturer” för en diskussion av begreppet 
inramning. 
357 Supp80, s 6. 
358 Supp80, s 23. 
359 Ziehe 1989, s 113-119. Se även Hargreaves 1998, s 62-67. 
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med litteraturläsningen i Supplement 80 kan ses om ett exempel på detta 
när den uppvisar en mer problematiserad bild av identitetsskapandet än 
tidigare styrdokument, där litteraturläsning per automatik har främjat den 
personliga utvecklingen. Exempelvis blir en litteraturhistorisk orientering 
genom att den motiveras snarare ett uttryck i den dominanta ideologin än 
en del av en hegemonisk sådan. Även om förändringen inte är dramatisk 
kan den ses som ett steg mot ett mer postmodernt sätt att se på sambandet 
mellan kultur och identitet. 

Supplement 80 innehåller relativt omfattande metodiska anvisningar, 
åtminstone jämfört med Supplement 22. Litteraturläsning handlar om att 
förstå författarens avsikt, bland annat med hjälp av kunskaper om 
”författarnas och litteraturens funktion och ställning i det aktuella 
samhället. [---] I många fall är det även av värde att lära känna något om 
författarens levnadsförhållanden och personlighet”.360 Författarens avsikt 
blir den princip som är tänkt att styra litteraturläsningen, vilket också 
medför att undervisningen strävar efter att nå konsensusanalyser.361 
Synsättet kan ses som ett led i att svenskämnet i högre grad än tidigare 
fokuserar på kommunikationsaspekter. Det innebär också att regleringen 
av meningsskapandet fortfarande är stark, men på ett nytt sätt jämfört 
med tidigare styrdokument. Under rubriken ”Hur man kan studera 
litteratur” tas samtal och diskussioner upp som ett naturligt inslag i 
undervisningen. Här kan man utgå från elevernas reaktioner på en text för 
att därefter ”pröva reaktionernas hållbarhet”. Eleverna får bättre 
möjligheter att göra ställningstaganden av kunskaper om författarens sätt 
att skapa, om litterära mönster och om grundläggande litterära termer. Så 
småningom kan de själva ta ställning till vad de vill betrakta som bättre 
eller sämre.362 Betydelsen av förutbestämda värdehierarkier har således 
tonats ned. Även om syftet är att utveckla elevens egen förmåga till 
ställningstaganden förlorar emellertid relationen mellan kulturarvet och 
arvtagaren delvis sin betydelse när litteraturen ska förstås på ett visst 
förutbestämt sätt.  

Supplementet skulle utifrån målformuleringarna i högre grad än 
tidigare kunna ses som ett försök att åstadkomma knowledge-in-action, 
det vill säga ett skapande av kunskap i en levande diskurstradition, men 
liksom i tidigare dokument innebär en ökad konkretionsgrad i form av 
specifika instruktioner att ämnets traditioner påverkar kunskapen och 
metoderna att bli förutbestämda och därmed knowledge-out-of-context.363 

                                                
360 Supp80, s 25. 
361 Jämför Frith 1998, s 580 och Laermans 1992, s 252, 255f. 
362 Supp80, s 25f. 
363 Jämför Applebee et al 2000, s 397ff. 
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Det vidgade textbegreppet 
Massmedierna i svenskämnet beskrivs under en särskild rubrik, men i ett 
relativt kort avsnitt, i Supplement 80. En mediekritisk tendens kan 
skönjas i och med att medierna studeras som en kommunikationsprocess. 
En utgångspunkt är frågan ”Vem säger vad till vem i vilken situation och 
med vilken avsikt?”. Spelfilm får också utrymme ur en mer estetisk 
aspekt genom att filmgenrer kan presenteras tillsammans med en 
orientering om berättarteknik och beskrivningstermer.364 Just berättar-
teknik menar kursplanen är tacksamt att jämföra mellan olika medier.365 I 
Supplement 80 är förutsättningarna att använda elevernas massmediala är 
i-kultur inte begränsade på samma sätt som i tidigare styrdokument, men 
däremot anges på vilket sätt innehållet ska behandlas, vilket följaktligen 
reglerar meningsskapandet i undervisningssituationen. Utgångspunkten 
är inte ungdomars kulturella kontext, även om materialet är detsamma 
och kunskapen riskerar därför att bli out-of-context. Visserligen har 
berättarteknik med texters design att göra, men den breda kultursyn som 
till exempel Thavenius och Buckingham senare efterlyser kan inte sägas 
finnas i supplementet.366 Snarare handlar det till viss del fortfarande om 
att genomskåda massmedias effekter,367 även om det inte är på det 
framträdande sätt som Postman lanserat.368 
 
Sammanfattning Supplement 22 och Supplement 80 
Med de nya kursplanerna i svenska till Lgy70 får eleverna en allt större 
betydelse för litteratururvalet. Att litteraturen ska väcka intresse och lust 
att läsa är viktigare än tidigare. Med 1975 års supplement breddas 
texturvalsprinciperna på de treåriga linjerna, samtidigt som det blir 
viktigare med fördjupningar än med heltäckande översikter. Under-
hållningslitteratur får i högre grad utrymme på sina egna villkor och 
värdet av konsensusanalyser tonas ner i och med att uttryck av typen ”att 
rätt förstå” texter är borttagna. Därmed blir skolan i mindre grad en 
företrädare för den legitima smaken. Det vidgade textbegreppet får dock 
fortfarande ett mycket litet utrymme. 

                                                
364 Supp80, s 8. 
365 Supp80, s 25. 
366 Thavenius 1999, s 45ff. Buckingham 1990a, s 6ff. 
367 Jämför Buckingham/Sefton-Green 1994, s 132. 
368 Postman 1979, passim. 
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Det senare supplementet, som alltså skapar en gemensam kursplan 
för alla gymnasieskolans linjer, problematiserar kultur- och kulturarvs-
begreppet på ett sätt som inte tidigare gjorts. För första gången antyds att 
kulturella värden är beroende av personer och sammanhang. Supplement 
80 uppvisar även en mer problematiserad bild av svenskämnets betydelse 
för identitetsskapandet, vilket kan tolkas som att de postmoderna 
dimensionerna håller på att få ett visst genomslag. Emellertid 
kompliceras bilden när beskrivningarna av svenskämnet blir mer 
detaljerade. Konsensusanalyser får åter en framträdande roll, även om det 
är på ett nytt sätt, när texter ska studeras utifrån författarens 
kommunikativa intentioner. Samma tendens syns i det avsnitt som 
behandlar det vidgade textbegreppet. 

Sammanfattningsvis visar trots allt de båda supplementen en 
förändrad syn, i postmodern riktning, på litteraturens roll i svenskämnet 
och förutsättningarna för textval tenderar att gå från en tämligen given 
kulturarvsförmedling till en öppnare syn på vilka texter som 
undervisningen rymmer. Framför allt gäller detta de treåriga linjerna, men 
även de som läser svenska i två år är föremål för denna förändring. Med 
denna utveckling som bakgrund fortsätter nästa avsnitt med att studera 
den nya läroplanen från 1994. 
 
Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 
Läroplanen för gymnasieskolan från 1970 var med olika supplement i 
bruk fram till 1994, då den ersattes av en ny läroplan gemensam för de 
frivilliga skolformerna.369 Om den förstnämnda kan karaktäriseras som 
ett omfattande dokument är den sistnämnda dess motsats med sina cirka 
femton sidor, borträknat kurs- och programplaner. 

I och med Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 är 
kursplanerna i svenska desamma för alla program.370 Samtliga gymnasie-
skolans elever ska läsa de två kurserna Svenska A och Svenska B. Hur 
kurserna förläggs bestäms hädanefter lokalt. Även om kursmålen i 
svenska är desamma för alla program är tanken att de överordnade 
programmålen ska återspeglas i undervisningen och att den därför 
kommer att se olika ut.371 Att alla ska erhålla en likvärdig utbildning är 
därmed inte detsamma som att den ska vara likadan för alla.372 
                                                
369 De frivilliga skolformerna omfattar förutom gymnasieskolan även 
gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna 
och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. 
370 Program ersätter i och med läroplanen den gamla linjebeteckningen. 
371 Lpf94, s 21. 
372 Lpf94, s 20, 24. 
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Inledningsvis behandlas här läroplanens allmänna del och därefter 
följer först en genomgång av kursplanerna i svenska från 1994 och sedan 
motsvarande från 2000. 
 
Allmän del 
Lpf94 är dels den första läroplanen för gymnasiet efter att kommunerna 
tagit över ansvaret för att genomföra de statliga målsättningarna med 
utbildningen och dels en läroplan där målstyrning är den centrala 
utgångspunkten för organiserandet av undervisningen. Läroplanens 
allmänna del anger mål att sträva mot och att uppnå under rubrikerna 
Kunskaper, Normer och värden, Elevernas ansvar och inflytande, 
Utbildningsval – arbete och samhällsliv, Bedömning och betyg samt 
Rektors ansvar. Utifrån syftet med denna avhandling utläses och 
presenteras nedan två ansatser som träder fram i det överordnade styr-
dokumentet. 
 
En dynamisk skola inriktad mot individens behov 
Lpf94 utmärks i hög grad av ett synsätt där kunskapen måste vara 
dynamisk. Internationalisering och rörlighet är förklaringar till varför det 
är viktigt att förstå värdet i den kulturella mångfalden och att kunna bidra 
till den globala solidariteten.373 Såväl internationaliseringen som 
rörligheten är två betydande och återkommande delar i den kod som 
Lpf94 bygger upp och är också exempel på hur postmodernitetens 
globalisering och rörliga mosaik har fått genomslag i läroplanen. 
Förmågan att tillägna sig ny kunskap är viktig när informationsflödet är 
stort och förändringstakten snabb. I detta ingår ett närmande mot ett 
vetenskapligt tänkande.374 Kunskapsinhämtning har blivit en viktig del av 
bildningsprocessen och förmågan uttrycks närmast som en färdighet, men 
den låga konkretionsgraden gör den trots det till ett avsteg från Lgy70:s 
färdighetsträning. Det är också möjligt att förmågan att inhämta kunskap 
kommer att fungera som en determinant, det vill säga styra innehållet i 
undervisningen. Samtidigt kan det abstrakta yttrandet om kunskapens 
förändringstakt ses som ett exempel på hur det i det postmoderna 
samhället blir allt svårare att definiera viktig kunskap. 

Den dynamiska kunskap som krävs när arbetslivet förändras, ny 
teknologi introduceras och miljöfrågor kompliceras hamnar i motsättning 
till de ”beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen 

                                                
373 Lpf94, s 23, 26. 
374 Lpf94, s 25, 27, 29. 
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som alla i samhället behöver”.375 Att läroplanen inte uttrycker denna 
motsättning eller diskuterar innehållet visar hur föreställningen om 
beständiga, gemensamma kunskaper, en normativ har-kultur, är en del av 
den latenta hegemoniska ideologin. Detta är, och häri ligger skillnaden 
mot Lgy70, också ett kännetecken för globaliseringens paradox, där 
dynamiska globala kunskaper hamnar i kontrast till den, enligt Hall, 
mytiska gemensamma referensramen.376 Beständiga kunskaper är de fasta 
orienteringspunkter som den flexibla ekonomin kräver, men det innebär 
också en horisontell reproduktion av innehåll och mål. Samtidigt talar 
man i läroplanen, också i postmodern anda, om ”gränsöverskridanden 
mellan olika yrkesområden”377 och om att skolan ska ta till vara 
kunskaper och erfarenheter som eleverna har med sig till skolan.378 Det 
sistnämnda öppnar möjligheter för är i-kulturens väg in i skolan och i 
förening med den gemensamma referensramen kan tänkbart de 
mellanrum uppstå som, tillsammans med en hög grad av didaktisk 
reflektion, utgör ideala lärsituationer enligt Halvorsen.379 Utan den 
didaktiska reflektionen är det tvärtom möjligt att en motsättning uppstår 
mellan den kultur eleverna bär med sig till skolan och den kultur de möter 
där. 

I Lgy70 sattes samhällets behov i centrum. I Lpf94 är de 
progressivistiska inslagen starkare och tendensen är snarare att individens 
behov fungerar som en determinant. Individen deltar i samhällslivet 
genom att i skolan ”finna sin unika egenart”.380 Läroplanen tangerar här 
skolans roll som identitetsskapare, närmare bestämt som en motkraft till 
det postmoderna gränslösa jagets vaga självuppfattning och kulturella 
friställning. Meningsskapandet är bara delvis reglerat, men däremot kan 
man skönja en tendens till den nutidsorientering som bland annat 
Frykman menar leder till att terapeutiska värden prioriteras i skolan.381 
Synsättet avspeglas även i likvärdighetsbegreppet, vilket innebär att alla 
följer samma normativa mål, även om de ofta har en abstrakt karaktär, 
men att vägen till målen är individuell och att särskild hjälp ska ges till 
dem som har svårigheter att nå dem. I skolan blir därför det personliga 
ansvaret viktigt, men också att det skapas en positiv inställning till 

                                                
375 Lpf94, s 25. 
376 Hall 1992, s 292ff. 
377 Lpf94, s 25. 
378 Lpf94, s 26. 
379 Halvorsen 2001, s 252. 
380 Lpf94, s 23. 
381 Frykman 1998, s 28ff. 
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lärande och till den egna förmågan.382 När Lgy70 konstaterade att skolan 
skulle ”meddela” kunskaper använder Lpf94 i stället ”förmedla” 
kunskaper, men tillägger ”och skapa förutsättningar för att eleverna skall 
tillägna sig och utveckla kunskaper”.383 I den senare läroplanen har 
individen som ett lärande subjekt fått genomslag. Överföring av 
kunskaper ses inte längre som någonting som sker automatiskt. 
Kunskapsförmedlingen förutsätter också, enligt läroplanen, en diskussion 
om kunskapsbegreppet och om vad som är viktig kunskap. En relativ och 
dynamisk kunskapssyn uppnås genom ett historiskt perspektiv som 
skapar framtidsberedskap. Eleverna ska också ges möjlighet att ”få 
överblick och sammanhang”.384 Förhandlingen som förväntas äga rum 
kring vad som är relevanta kunskaper är ett tydligt uttryck för att stabila 
”sanningar” inte längre är gångbara, men Lpf94 visar här också en 
historisk förankring som saknas i Lgy70:s allmänna del, vilket 
tillsammans med betoningen av sammanhang liknar det helhetstänkande 
som Fjord Jensen menar karaktäriserar den för postmoderniteten 
nödvändiga femte kompetensen.385 

När Lpf94 i uppnåendemålen fastställer kunskapen att kunna uttrycka 
sig i tal och skrift så väl att individen ”fungerar i samhälls-, yrkes- och 
vardagslivet och för fortsatta studier”386 är det ett av få exempel där den 
vertikala reproduktionen, genom direkt kvalificering för arbetslivet, 
fortfarande syns. Ett annat uppnåendemål är kunskapen att kunna söka sig 
till kulturutbudet som ”en källa till kunskap, självinsikt och glädje”.387 I 
formuleringen knyts kultur till identitetsskapande som ett individuellt 
projekt, vilket tänkbart får följder för kursplanernas ställningstaganden 
kring hur fiktionstexter ska användas. Träningen av den kritiska 
förmågan gör att individen kan ta ställning i olika livs- och värderings-
frågor, enligt läroplanen.388 Det åligger läraren att se till att varje elev 
utvecklas efter sina behov, förutsättningar och erfarenheter och får det 
stöd de behöver,389 men också att motverka begränsningar i val som 
grundar sig på kön och social och kulturell bakgrund.390 Läroplans-
författarna uppvisar en medvetenhet om skolan som konserverande kraft 

                                                
382 Lpf94, s 24f, 26, 33, 34. 
383 Lpf94, s 25. 
384 Lpf94, s 26. 
385 Fjord Jensen 1987, s 50-58. 
386 Lpf94, s 30. 
387 Lpf94, s 30. 
388 Lpf94, s 30. 
389 Lpf94, s 31. 
390 Lpf94, s 34. 
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och i läroplanen manifesteras därför emancipatoriska ambitioner i den 
dominanta ideologin. Individcentreringen kan därför tänkas bli en 
determinant för undervisningsinnehållet. Samtidigt kan individens val 
sägas vara en del av deras är i-kultur och att då motverka vissa val kan 
innebära en reglering av elevers meningsskapande med hjälp av en 
normativ kultur, grundad i en föreställning om att vissa val är felaktiga. 

Samhället har i Lpf94 blivit någonting mer än i huvudsak en 
arbetsplats, även om en orientering om arbetslivets villkor kvarstår som 
ett exempel på horisontell reproduktion, men utan den vertikala 
reproduktionens moraliska arbetsfostran.391 Yrkeslivet urskiljs flera 
gånger som en del bland flera inom samhällslivet.392 Skolan ska förbereda 
eleverna för en yrkesverksamhet och ett fortsatt studerande, men även för 
”vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansvariga för sina egna liv”. 
Kunskaper i demokratiska arbetsformer och vilja att deltaga i 
samhällslivet är också delar av detta.393 I och med att identitetsskapandet i 
Lpf94 rymmer många fler delar än en yrkesidentitet är den relativa 
autonomin avsevärt högre än i Lgy70. När Lpf94 konstaterar att 
samarbete med instanser utanför skolan kräver ”flexibla lösningar för 
organisation, kursutbud och arbetsformer”394 ska det i första hand ses som 
ett exempel på den rörliga mosaikens och den problematiserade 
kunskapssynens genomslag, inte ett tecken på att skolans autonomi är 
begränsad. 
 
En normfylld skola utan normer 
Lpf94 är ett styrdokument som till stor del präglas av demokratiska 
normer. På en övergripande nivå är en av skolans viktigaste uppgifter att 
förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv enligt läroplanen 
vilar på. Dessa värden preciseras till ”[m]änniskolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta”. 
Individen ska fostras till bland annat rättskänsla, generositet och tolerans 
genom en kristen tradition och en västerländsk humanism, dock utan att 
undervisningen är konfessionell.395 Kristen tradition och västerländsk 
humanism är delar av läroplanskoden, men trots att läroplanen i detta fall 
i viss mån konkretiserar vad värdena består i förblir de i stor utsträckning 

                                                
391 Lpf94, s 34. 
392 Lpf94, s 25, 27. 
393 Lpf94, s 27, 33. 
394 Lpf94, s 27, 34. 
395 Lpf94, s 23. 
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generella påståenden. De normer som uttrycks fungerar därför knappast 
normgivande för undervisningen. 

I Lgy70 var det inte nödvändigt att undervisningen byggde på 
demokratiska arbetssätt, men med den nya läroplanen konstateras att det 
inte är tillräckligt att lära ut demokrati. Lpf94 anger att ”[u]ndervisningen 
skall bedrivas i demokratiska arbetsformer”. Att kunna påverka och vara 
delaktig är demokratiska principer som ska omfatta alla, ”oavsett kön och 
social och kulturell bakgrund” och gäller såväl arbetssätt som innehåll.396 
Som synes har Lgy70:s ”bör” här ersatts med det förpliktigande ”skall”. 
Uttryckligen ska eleverna ha inflytande över undervisningens innehåll, 
vilket väcker frågor om hur kursplanerna hanterar den diskrepans som 
kan förväntas finnas mellan den är i-kultur som eleverna för med sig till 
skolan och det normativa kulturarv som de kan förväntas möta där. 

Förståelse och förmåga till inlevelse är en viktig etisk princip i en 
kulturell mångfald, enligt läroplanen. För att kunna leva sig in i andras 
villkor är en egen trygg identitet till hjälp och denna kan nås genom 
”[f]örtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska 
språket”. Identiteten ska på så sätt kunna relateras till och innefatta inte 
bara det svenska, utan även det nordiska, det europeiska och det 
globala.397 Förhållandet mellan en svensk identitet och kulturell mångfald 
problematiseras inte i läroplanen. Kulturell mångfald förefaller gälla i ett 
globalt perspektiv, men inte i ett svenskt. I stället avspeglas en 
uppfattning om ett homogent Sverige, där alla har sin bakgrund och 
utgångspunkt i svensk kultur och historia. Resonemanget stämmer väl 
med postmodernitetens globaliseringsparadox. Sökandet efter mening i 
en komplicerad omvärld sker i en lokal identitet med ett återupprättande 
av det nationella kulturarvet.398 I strävansmålen förstärks detta genom att 
eleven ”har god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska, inklusive 
det samiska, och västerländska kulturarvet”.399 Det åligger läraren att 
”klargöra det svenska samhällets grundläggande värden” och ”klargöra 
skolans normer”, men också att ”visa respekt för den enskilda eleven”.400 
Kulturarvet och samhällets grundläggande värden ska fungera som 
determinanter, utan att begreppens innebörd diskuteras. Kulturarvet i 
singular antyder en bakomliggande föreställning om att arvet är 
detsamma för alla och att det går att plocka ut centrala delar av detta 
gemensamma, vilket innebär en starkt normativ har-kultur. Arvet ska 

                                                
396 Lpf94, s 24, 32f. 
397 Lpf94, s 23f, 32. 
398 Hargreaves 1998, s 68ff. 
399 Lpf94, s 29. 
400 Lpf94, s 32. 
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utgöra den fasta orienteringspunkten i postmodernitetens flexibla ekonomi 
och tvärt emot vad som tidigare visats blir här traditionalisering en viktig 
del av den dominanta ideologin. Visserligen öppnas en möjlighet, om än 
en liten sådan, för är i-kulturens väg in i klassrummet i och med att 
respekt ska visas för den enskilda eleven, men detta förhindrar inte att det 
övervägande intrycket blir att läroplanen förespråkar ett normativt 
identitetsskapande genom en har-kultur. 

Undervisningen ska, precis som i Lgy70, vara saklig enligt Lpf94, 
men i den senare läroplanen framhålls vikten av personliga ställnings-
taganden, även om det ska vara tydligt vem som står för värde-
uttalanden.401 För att främja förmågan till ställningstaganden är de etiska 
perspektiven många gånger relevanta som undervisningsgrund, enligt 
läroplanen.402 I detta inkluderas inte bara respekt och förståelse för andra 
människor, utan även emancipatoriska ambitioner när eleverna inte ska 
acceptera förtryck och medverka till förändringar där det uppstår.403 
Dessutom ska de utveckla sina intressen ”utan fördomar om vad som är 
kvinnligt och manligt”.404 Som synes fokuserar Lpf94 i betydligt högre 
grad än Lgy70 på etik och moral och även om kristen tradition och 
kulturarv skrivs in i läroplanskoden, är det för att skapa en orienterings-
punkt när postmodernitetens mångkultur och pluralistiska synsätt 
dominerar. De etiska normerna förblir icke desto mindre av allmän 
karaktär i Lpf94:s allmänna del. 
 
Kursplaner i svenska 
Läroplanen för frivilliga skolformer från 1994 anger övergripande 
målsättningar för gymnasieskolan. Varje nationellt program har sedan 
specifika programmål att arbeta mot. Slutligen delas ämnena in i kurser 
med separata mål. Organisationssättet ska ses som hierarkiskt med 
läroplanen högst upp, följt av programmålen och längst ned kursplanerna. 
Styrdokumenten ska dock tillsammans utgöra en enhet.405 Som tidigare 
nämnts är två av kurserna i svenska obligatoriska för alla gymnasieelever, 
nämligen Svenska A och Svenska B. Detta gäller även när nya kursplaner 
börjar gälla år 2000. Den allmänna läroplanen förblir dock densamma. I 
1994 års kursplaner omfattade Svenska A: Språket och människan 80 
gymnasiepoäng och Svenska B: Språk – litteratur – samhälle 120 

                                                
401 Lpf94, s 24, 31. 
402 Lpf94, s 25, 32. 
403 Lpf94, s 32. 
404 Lpf94, s 24. 
405 Lpf94, s 21. 
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gymnasiepoäng, medan detta i 2000 års kursplaner jämnades ut till 100 
poäng per kurs. Samtidigt togs tilläggsnamnen till kurserna bort. Varje 
poäng är tänkt att motsvara ungefär en timmes undervisningstid. 

Kursplanerna från 1994 respektive 2000 behandlas nedan i två olika 
avsnitt. Däremot sammanfogas analysen av Svenska A och Svenska B 
eftersom de har gemensamma ämneskommentarer och mål som är 
gemensamma för alla ämnets kurser.406 
 
Kursplaner 1994 – Individen och texter i dialog 
I ämneskommentarerna till svenskämnet konstateras att kursplanerna inte 
innehåller några metodiska anvisningar hur mål ska nås, vilket är en 
tydlig skillnad från Supplement 80:s instruktioner.407 Däremot fortsätter, 
och förstärks tendensen från Supplement 80 att det inte är nödvändigt 
med en kronologisk litteraturläsning. Att läroplanen uttryckligen anger 
detta får ses som en tydlig markering mot tidigare kursplaner och 
möjligen även mot den praktik som utvecklats utifrån dessa. 
Målskrivningarna ger möjlighet till ”kronologiska nedslag, tematisk 
uppläggning och jämförelser mellan texter från olika tider”. Det omöjliga 
i att täcka hela litteraturens historia fastställs och i stället talas om att 
spegla ”knutpunkter i det stora skeendet” för att förstå förändringar som 
äger rum. Särskilt värt att notera är att det fastslås att ”[g]emensam kanon 
finns inte”. I stället kan elevernas läsning och medieupplevelser vara en 
resurs i undervisningen. Detta kan bli en ”referensram och en 
utgångspunkt för analys och textbehandling av olika slag”. När ämnes-
kommentarerna underkänner en gemensam kanon är det ett starkt uttryck 
för problematiseringen av stabila kunskaper i det postmoderna samhället. 
Tillsammans med utgångspunkten i elevernas medieupplevelser innebär 
det att är i-kulturen blir viktigare än har-kulturen i ämneskommentarerna. 
I och med att är i-kulturen uttrycks som en determinant likställs kulturens 
individuella aspekter med de kollektiva i styrdokumentets dominanta 
ideologi.408 

                                                
406 Inom svenskämnet finns även kursen Svenska C – muntlig och skriftlig 
kommunikation och från 2000 Litteratur och litteraturvetenskap och Litterär 
gestaltning. Kursplaner och ämneskommentarer från 2000 hittas på 
www.skolverket.se. 1994 års kursplaner återfinns i ett särskilt programmaterial 
för kursplaner. I detta fall har byggprogrammets programmaterial (1994) 
använts, men svenskämnets kursplaner är alltså lika oavsett program. 
407 Ämneskommentarerna återfinns i det använda programmaterialet på sidorna 
212-217. 
408 Jämför Halvorsen 2001, s 15-20 och Englund 1986, s 144-150. 
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Ämneskommentarerna betonar texters dialogicitet och i samtalet 
deltar också läsaren. ”Genom att jämföra och diskutera vad vi ser blir vi 
deltagare och inte bara avlyssnare”, konstaterar kommentarerna under 
rubriken ”Litteraturen – en kör av röster”. Dialogens frågor och svar har 
betydelse för ”människans växande och utveckling”. Genom 
fokuseringen på dialoger blir mellanrum och möten en viktig del av 
textarbetet, vilket skapar förutsättningar för knowledge-in-action, det vill 
säga en undervisning där värden skapas i kontexten och elevernas 
deltagande därmed har betydelse. 

Ämneskommentarer återfinns i ett särskilt kapitel i program-
materialet, men i direkt anslutning till kursplanerna finns skrivningar om 
svenskämnets syfte, karaktär och struktur. Dessa gäller, precis som 
ämneskommentarerna, både för Svenska A och Svenska B. Liksom i 
tidigare styrdokument betonas språkets roll i ämnets syften. Med hjälp av 
språket ”skapas insikt om världen och kulturarvet”. Värt att noter är att 
det är språket i stort och inte bara litteraturen som här sammankopplas 
med kulturarvet och därmed blir en fast orienteringspunkt. Den skön-
litterära läsningen syftar enligt styrdokumentet till att skapa läslust för att 
eleverna ska bli ”förtrogna med olika författarskap och genrer”. Dock 
anges inte vilka. Eleverna ska stimuleras att se skönlitteratur som ”en 
källa till kunskap och glädje”. Detta preciseras till ”grundläggande 
demokratiska, humanistiska och etiska värden”, men också till att se sig 
själv i kulturella och historiska sammanhang. Detta kan ses som ett utslag 
av en ökad betoning av etiska och moraliska frågor i undervisningen, 
vilket också det är ett kännetecken för postmoderniteten. 

Under rubriken ”Karaktär och struktur” likställs alla texter som 
eleverna ska tillgodogöra sig. Textbegreppet är följaktligen vidgat och 
samma normer, till exempel kritisk granskning, gäller för alla texter. 
Detta innebär att kursplanerna förespråkar en bred kultursyn där bildning 
i någon form rör alla medier. Den försvarsställning som undervisningen i 
flera fall tidigare intagit gentemot massmedia är i dessa kursplaner ersatt 
av en kritisk inställning till alla texter. Även detta medför att dialogen 
kring texter har betydelse och att bildningen handlar om en kognitiv 
utveckling, inte om ett förvärvande av kulturellt kapital.409 

Integration mellan ämnets olika delar är ett återkommande inslag i 
kursplanerna och så även här. Det betonas också att svenskämnets 
färdigheter, att läsa, skriva, tala och lyssna, blir meningsfulla när eleverna 
”får svar på frågor om sig själva och sina relationer till andra, till 
historien, till nutiden eller till framtiden”. Svårigheter att reflektera över 
och förstå den kontext man ingår i, det gränslösa jaget, är enligt 
                                                
409 Jämför Buckingham/Sefton-Green 1994, s 182. 
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Hargreaves ett av det postmoderna samhällets kännetecken.410 Genom att 
ha det Applebee et al kallar en integrerad läroplan411 som grund 
omkonstrueras ständigt kunskaper i relation till den enskilda individen i 
kursplanen. I en omvärld som ses som problematisk och svårhanterligt är 
det ett sätt att hantera identitetsutveckling och att skapa förmågan att se 
helheter, det vill säga den förmåga Fjord Jensen benämner den femte 
kompetensen.412 

Målen med litteraturläsningen i Svenska A är allmänt hållna. 
Eleverna ska arbeta med litteraturen på ”ett undersökande och 
experimenterande sätt” och kunna ”formulera egna tankar, iakttagelser 
och jämförelser” utifrån texter från olika tider och kulturer. För betyget 
godkänd ska eleverna läsa minst ett helt skönlitterärt verk och med 
handledning kunna göra jämförelser mellan texter. För betyget väl 
godkänd tillkommer krav på kunskaper om viktiga litterära termer och 
berättarteknikens grunder. Eleverna ska också mer självständigt kunna 
göra jämförelser mellan texter. Dessutom ska eleverna för det högre 
betyget kunna sätta sina egna erfarenheter i relation till det lästa. För det 
högsta betyget, mycket väl godkänd, saknas formulerade betygskriterier. 
Jämfört med tidigare styrdokument kan litteraturläsningen i Svenska A 
möjligen ses som kravlös, men i linje med ämneskommentarerna 
eftersträvar målen ett individuellt meningsskapande där eleverna ska ta 
ställning utan ett reglerat meningsskapande. Att det inte på förhand finns 
några bestämda värden är ett uttryck för den förändringsprocess som 
inleddes med Supplement 80 angående synen på vad kunskaper är. 
Graden av abstraktion är hög och lämnar stort utrymme för olika 
tolkningar om vilket kursinnehållet kan vara. I och med det finns inte 
några hierarkiska synsätt på litteratur och läsningen ska inte leda till en 
konsensusanalys. Kursplanen i Svenska A är därmed inte förmedlare av 
en legitim smak. 

För kursplanen i Svenska B ser det lite annorlunda ut. Den är i högre 
grad inriktad på litteraturläsning än A-kursen. I målsättningarna finns 
ambitionen att eleverna ska se hur litteraturen avspeglar samhället och 
kulturen, även i ett historiskt perspektiv. Kursens analytiska inriktning 
syftar till att ”på ett fördjupat sätt” sätta litteraturläsningen i centrum. 
Efter kursen ska eleverna ha ”läst och behandlat centrala svenska, 
nordiska och internationella litterära verk” och kunskaperna ska ha 
särskild tonvikt på 1900-talet. De ska också kunna se samband mellan 
texter från olika tider och kulturer, samt kunna analysera budskap i texter 
                                                
410 Hargreaves 1998, s 86-92. 
411 Applebee et al 2000, s 405f. 
412 Fjord Jensen 1987, s 50-58. 
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av olika slag för att kritiskt granska dem. I kursen ingår även att känna till 
viktiga genrer och begrepp som har betydelse för textanalyser i olika 
medier. Liksom i A-kursen krävs för betyget väl godkänd en högre grad 
av självständighet och analytisk förmåga än för betyget godkänd. 

Även om också B-kursen har en hög abstraktionsgrad finns här 
fortfarande föreställningar om ”centrala” litterära verk, vilket återspeglar 
en normativ syn på kultur, där eleverna möter en redan befintlig har-
kultur när de kommer till skolan. Förutsättningar för en horisontell 
reproduktion blir till följd härav tydliga. Vilket förhållandet är mellan de 
centrala verken och ämneskommentarernas slutsats om att en gemensam 
kanon saknas kommenteras inte vidare, vilket möjligtvis kan bidra till en 
osäkerhet hos lärare om hur begreppen ska tolkas när ”centrala verk” är 
en princip som styr urvalet. De vagt antydda arbetssätten, med budskaps-
analyser utifrån givna begrepp och med kritiska analyser, reglerar 
meningsskapandet i högre grad än A-kursen, men är också ett sätt att 
skapa fasta orienteringspunkter för att upprätthålla ordning i en till synes 
splittrad omgivning.413 Tolkningen att det handlar om ett sådant 
postmodernt drag snarare än ett uttryck för en hegemonisk ideologi styrks 
av att kursplanen inte ger uttryck för att urvalet ska bero på kvalitets-
värderingar eller förmedla en given litteraturhistorisk bildning. 
 
Kursplaner 2000 – Individen och kulturarvet 
Den tendens som föreligger i läroplanens allmänna del att sammankoppla 
kultur och identitetsskapande återkommer i svenskämnets syften i 
kursplanerna från 2000, där det fastslås att ”[d]en kulturella identiteten 
uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, litteratur och 
bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling” och att ämnet 
syftar till att ”stärka den personliga och kulturella identiteten”. 
Sambandet mellan kulturen och identiteten är på så sätt en del av 
läroplanens kod. Postmodernitetens kännetecken låter sig uttolkas när 
kommentarerna konstaterar att ”[f]örmågan att reflektera över, förstå, 
värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden växer” genom språket. 
Att ”uppleva och diskutera” texter som ”utmanar åsikter” är ett sätt att 
reflektera över den kontext som jaget befinner sig i och på så sätt 
motverka de negativa följderna av det gränslösa jaget. 

I de allmänna målen för svenskämnet syns en tydlig inriktning mot 
kommunikativa färdigheter, men de nu gällande kursplanerna är avsevärt 
mer inriktad på att utveckla individens tänkande, lärande och identitet 
genom färdigheter än kursplaner tillhörande Lgy70, där färdighets-

                                                
413 Jämför Ziehe 1989, s 113-119. 
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träningen i hög grad var en anpassning till samhällets kommunikations-
behov. Skolan har förändrats från att ha industrisamhällets behov i 
centrum till att ha elevens utveckling i centrum, vilket också överens-
stämmer med det postmoderna samhällets behov av ansvarstagande 
individer i de flexibla ekonomierna. I strävansmålen pekar kursplane-
författarna på vikten av helhet och att förstå sammanhang i utbildningen, 
vilket kan ses som ett förespråkande både av den rörliga mosaikens 
ämnesintegration och av det gränslösa jagets behov av en allmän-
humanistisk kompetens. 

I målen förstärks också bilden av svenskämnet som identitets-
skapande. Texter skapar förtrogenhet med ”grundläggande demokratiska, 
humanistiska och etiska värden”, men i första hand ses språket som 
bidragande till ”förmågan att förstå sig själv och andra i ett kulturellt och 
historiskt sammanhang”. Skönlitteratur från olika tider och kulturer 
utvecklar fantasin och lusten att lära enligt kursplanen, men anges inte ha 
samma betydelse för identitetsskapandet som den egna språk-
användningen. Eleverna ska också ”utveckla en beläsenhet i centrala 
svenska, nordiska och internationella verk”, samt tillägna sig litteratur-
historiska kunskaper. Dessa principer blir därmed determinanter för 
undervisningens innehåll. Preciseringar av centrala verk eller kunskaper 
förekommer inte, vilket är en av postmodernitetens paradoxer. 
Fortfarande bedöms det finnas kultur och kunskaper som fyller ett behov 
i det kollektiva meningsskapandet, men en konkretisering låter sig inte 
göras. 

Liksom den allmänna delen av läroplanen behandlar kursplanerna till 
synes kulturarvet som oproblematiskt när det skrivs i singular. Eleverna 
ska ”ta ställning till kulturarvet”, men vad det är för ett kulturarv de ska ta 
ställning till diskuteras eller kommenteras inte. Just underlåtelsen att 
försöka precisera innehållet kan tolkas som en ökad medvetenhet om 
problematiken kring kulturella hierarkier. Det som inte skrivs blir därför 
det som skiljer Kursplaner 2000 från planeringssupplementen tillhörande 
Lgy70. Kulturarvet förblir trots det en fast orienteringspunkt i postmodern 
anda och den globala kulturella mångfalden ges inget utrymme. Däremot 
öppnar kursplanerna genom elevernas ställningstaganden möjligheter till 
att se kulturarvet som ett relationsbegrepp mellan arv och arvtagare, där 
överföringen är av både bevarande och förnyande art.414 

I de mål som eleverna ska ha uppnått efter att ha läst Svenska A 
hittas angående textläsning att de ska ”kunna tillgodogöra sig det 
väsentliga i en text”, vilket antyder ett normativt synsätt där det 
väsentliga på förhand är bestämt. Däremot ska urvalet vara relevant för 
                                                
414 Jämför Halvorsen 2001, s 15ff. 
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eleven själv, studieinriktningen och/eller eleven som samhälls-
medborgare. Vid läsning av ”litterära texter från olika tider och kulturer” 
ska eleverna kunna formulera egna tankar kring texten, vilket kan 
uppfattas problematiskt i förhållande till att tillgodogöra sig det 
väsentliga i en text. Det enda föreskrivna konkreta innehållet är ”några 
vanliga myter och motiv i litteraturen”. I den mån A-kursen anger normer 
för texturvalet har det därför karaktär av samling, det vill säga väljs efter 
en överordnad struktur, i detta fall ”vanliga myter och motiv”. 

I Svenska B används texter, även litterära sådana, som kunskaps-
källor med ”historien, samhället och framtiden” som utgångspunkt. En 
textanalytisk inriktning ger möjligheter att ”utveckla en förståelse av både 
skrift- och bildbaserade texters djupare innebörd”, vilket även är ett av få 
exempel på hur det vidgade textbegreppet får utrymme i kursplanen. I 
målen för Svenska B handlar två av sex punkter specifikt om litterära 
texter. Eleven ska ”kunna jämföra och se samband mellan litterära texter 
från olika tider och kulturer” och ”ha kunskap om centrala svenska, 
nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med författar-
skap från olika tider och epoker”. Här finns således spår av en litteratur-
historiskt inriktad undervisning kvar. Med kunskap om ”centrala” verk 
anger kursplanen att det rör sig om en normativ har-kultur, men urvalet 
konkretiseras inte heller här och den enda determinanten blir ett historiskt 
inriktat urval. Vilken nytta eleverna har av dessa kunskaper framgår i 
betygskriteriernas väl godkänd- och mycket väl godkänd-nivå, där man 
kan utläsa att eleverna förväntas reflektera över de samhälleliga och 
kulturella faktorer som format texten och vilken giltighet texten har 
idag.415 Därmed får texterna en funktion som orienteringspunkt i 
förhållande till det egna identitetsarbetet, även om det inte skrivs i 
klartext i kursplanerna. 

Särskilt kursplanen i Svenska B utgör ett försök att överbrygga 
motsättningen mellan det Applebee et al kallar knowledge-out-of-context 
och knowledge-in-action.416 Fortfarande finns det ett underförstått 
innehåll i form av centrala författare och texter, men det betonas också 
vikten av ett sammanhang och betydelsen för eleven här och nu, även om 
kravet att eleverna själva ska kunna se detta i viss mån begränsas till dem 
som siktar på ett högre betyg än godkänd. De knapphändiga styr-
dokumenten öppnar för läroplanen som en samtalsdomän med stora 
möjligheter för lärare och elever att skapa ”egna” svenskämnen utifrån 
anvisningarna. Den flexibiliteten är ett av de postmoderna drag som kan 
                                                
415 Jämför Luke, som menar att eleverna genom medieutbildning kan ”politisera” 
sin kulturella och historiska identitet. (1998, s 36) 
416 Applebee et al 2000, s 397ff. 
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påvisas. Samtidigt kan man notera att den är i-kultur som eleverna bär 
med sig till skolan, och som till stor del kan förväntas omfatta ett vidgat 
textbegrepp, i stort sett förbigås i Kursplaner 2000. Detta torde knappast 
bero på att det vidgade textbegreppet har nått en hegemonisk status, 
liknande det som det historiska perspektivet har i Lgy70, men däremot ses 
varken massmedia eller populärkultur längre som ett hot man måste 
bygga ett försvar mot. Även om de moderna medierna inte ges särskilt 
stor betydelse för identitetsskapandet i kursplanerna finns ändå ett 
bredare kulturbegrepp inskrivet och de kulturella hierarkierna knutna till 
specifika medier har försvunnit. 
 
Sammanfattning Lpf94 
Läroplanen från 1994 uppvisar flera postmoderna drag. Ett av de 
tydligaste dragen är en förändrad kunskapssyn, där individens utveckling 
har placerats i centrum. Den förändrade kunskapssynen innefattar att 
kunskaper inte är beständiga och att elevernas erfarenheter ska tas tillvara 
i högre grad. Identitetsskapande är ett individuellt projekt, inte ett 
kollektivt. Samtidigt ska eleverna få insikter i ett icke problematiserat 
kulturarv, vilket gör att identitetsskapandet fortfarande har en normativ 
karaktär. Det historiska perspektivet har större utrymme än i Lgy70 i 
läroplanens allmänna del, men det syftar uttryckligen till en framtids-
beredskap. Demokratiska normer präglar läroplanen, men samtidigt finns 
generella påståenden om den kristna traditionens och den västerländska 
humanismens betydelse för utbildningen.  

I kursplanerna i svenska från 1994 tas ytterligare ett steg bort från 
den kronologiska översikten över litteraturhistorien. En gemensam kanon 
finns inte och det är tillräckligt att spegla knutpunkter i det stora 
skeendet. Dialogiciteten i textläsning lyfts fram på bekostnad av 
konsensustolkningar, vilket öppnar möjligheter för en undervisning där 
innehållet skapas i situationen. I B-kursen finns emellertid fortfarande en 
föreställning om ”centrala” verk, dock utan några specificeringar. 

I kursplanerna från 2000 förstärks flera av de postmoderna 
dimensionerna, men förändringen från de tidigare kursplanerna är 
förhållandevis liten. Kursplanerna öppnar en möjlighet att se kulturarvet 
som ett relationsbegrepp, men fortfarande förenas individcentreringen 
med en normativ uppfattning om centrala verk. I såväl 1994 års 
kursplaner som i 2000 års sådana talas i ringa grad om andra medier än 
litteratur, men samtidigt finns angivet att text ska ses i vidgad betydelse. 
De skillnader som tidigare fanns i hur olika medier värderades saknas i 
och med 1994 års läroplansreform. 
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Lärare i retorik och praktik 
 
Läroplaner, vilka studerades i föregående kapitel, utgör en retorisk nivå 
för svenskämnet. I detta kapitel flyttas perspektivet stegvis närmare 
svenskämnets praktik. Inledningsvis kompletteras de teoretiska utgångs-
punkterna med begrepp kring lärares förhållande till läroplanen och till 
förändringar, texters funktion i undervisningspraktiken samt några 
modeller kring ämnesinnehåll och texturval. Den presenterade begrepps-
repertoaren använder jag för att, via tidskriften Svenskläraren, närma mig 
de verksamma lärarna och deras undervisning. 
 
Lärarna och läroplanen 
I föregående kapitel diskuterades begrepp med sitt ursprung i huvudsak i 
den läroplansteoretiska forskningen. I korthet berördes dessutom lärares 
förhållande till läroplaner. I följande avsnitt ska det sistnämnda utvecklas. 
Inledningsvis introduceras begrepp som i första hand handlar om lärares 
professionella yrkesroll. Därefter följer ett avsnitt som närmare går in på 
utbildningsfältets strukturer utifrån ett lärarperspektiv. 
 
Lärares professionalitet 
En studie av en skolform kan vara en studie av olika maktformers 
funktion, men också av dynamiken i arbetsprocessen. Berner, Callewert 
och Silberbrant menar, inspirerade av bland annat Bourdieu, att läraren 
inte genomskådar de krafter som styr undervisningssituationen och att 
undervisning därför präglas av symboliskt våld.417 Frågor som man kan 
ställa sig är på vilket sätt och i hur hög grad elever och lärare underkastar 
sig läroplanen och under vilka omständigheter lärare och elever kan 
frångå den.418 Lundgren använder begreppen lärar- och elevkod för att 
benämna den process som blir svaret på frågorna: ”hur utformar lärare 
och elever inom de ramar som finns, utifrån de principer läroplanen 
gestaltar, ett visst undervisningsmönster? Hur kodifieras omvärlden och 
vad framträder som meningsfullt?".419 För att få en bild av den 
verksamhet som faktiskt äger rum i skolan räcker det inte att studera 
läroplanen och de övriga ramar som begränsar verksamheten. Lärarnas 
retorik och praktik måste ställas i relation till dessa för att se hur de 

                                                
417 Berner et al 1977, s 20ff. 
418 Jämför Hamilton 1990, s 67. 
419 Lundgren 1979, s 235. 



 146

används och på vilket sätt de styr och begränsar ämneskonstruktionen. 
Berg beskriver i sin skolteori skolan som institution och organisation. För 
verksamheten finns yttre och inre gränser, där skolan som institution är 
en yttre gräns och organisationen en inre gräns. Inom den yttre gränsen 
uppstår ett frirum som gör att skolors utveckling kan se olika ut. 
Organisationen kan därför ses som ett verktyg för att genomföra ett visst 
arbete och uppnå vissa mål.420 Partsgemensamma avtal mellan 
lärarfackföreningar och arbetsgivare rörande skolan som organisation 
slöts i nära anslutning till Lpf94, vilket gör perioden särskilt intressant att 
studera ur det perspektivet. 

Vidare närmar sig Berg lärares professionalitet genom att skilja 
mellan avgränsad och utvidgad lärarprofessionalism. Den förstnämnda 
kännetecknas av individualism, konservatism och en kunskapsbas byggd 
på ämnesindelning, medan den andra bland annat kännetecknas av 
kollektiv och flexibilitet. Skillnaden mellan begreppen är relativ och 
beskrivande, inte absolut och värderande. Den avgränsade lärar-
professionaliteten är dessutom en förutsättning för den utvidgade, menar 
Berg, som också frågar sig om inte erfarenhet är nödvändigt för en 
yrkesutveckling i riktning mot en utvidgad professionalitet. Trygghet är 
det som skapar utrymme för att söka nya professionella utmaningar från 
en traditionell lärarroll. Berg, som inte använder begreppet postmodernt, 
men väl postindustriellt för att benämnda dagens samhälle, menar också 
att den utvidgade lärarprofessionaliteten lämpar sig väl för detta 
samhälle.421 

Lärarprofessionalitet kan också knytas till skolors organisationer, där 
Berg skiljer mellan uniprofessionell och multiprofessionell prägel. I en 
uniprofessionell organisation vilar yrkesutövandet på utpräglade 
specialistroller, för lärare innefattande till exempel innehåll och arbets-
former i ett ämne. I en multiprofessionell organisation kombineras 
specialist- och generalistroller, där yrkesutövaren också förhåller sig till 
hela organisationens kunskapsbas och till de arbetsformer som är 
kopplade till denna bas.422 Hur arbetslag utformas kan kopplas till dessa 
organisationsformer. I en uniprofessionell lärarkultur sker undervisnings-
planeringen individuellt och lärarlagets arbete kretsar i huvudsak kring 
administrativa frågor, medan lärarlaget i en multiprofessionell 
organisationskultur utformar den pedagogiska verksamheten gemensamt 
utifrån de didaktiska frågorna Hur, Vad och Varför.423 Även om denna 

                                                
420 Berg 2003, kap 1 och 2. 
421 Berg 2003, s 193-203. Se även s 151ff. 
422 Berg 2003, s 217. 
423 Berg 2003, s 251. 
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avhandling inte ämnar studera organisationer utifrån ett organisations-
teoretiskt perspektiv kan dessa strukturer inte helt och hållet bortses ifrån. 
Organisationens utseende påverkar hur lärare utformar sin yrkesidentitet, 
och när lärare organiseras på nya sätt innebär det också att identiteterna 
måste förändras. I förlängningen kan det också tänkas påverka upp-
fattningar om svenskämnets innehåll. 

Läroplanens angivna kunskaper är inte det enda lärandet som sker i 
skolan. Undervisningsprocessen bestäms inte bara av formella ramar utan 
även av många externa faktorer inom den kulturella kontexten, ofta utan 
individernas medvetande.424 Enligt Svingby begränsar en rad faktorer 
friheten att använda läroplanen som en ram. Ekonomiska och andra 
resurser, lärares kunskaper och handlingsmönster, andras handlings-
mönster, organisationens uppbyggnad och systemets strukturella villkor, 
till exempel betygssättning, är exempel på detta. Den reella möjligheten 
att skapa individuella studieplaner påverkas av varje faktor och det är 
troligt att läromedel kommer att överta den funktionen, menar Svingby 
utifrån de förutsättningar som gällde på 1970-talet.425 I detta fall finns det 
dock anledning att tro att de faktorer Svingby nämner fortfarande är 
verksamma. De centrala förutsättningar skapar tillsammans med lärarens 
uppfattning om mål och möjligheter en praktisk teori som motiverar 
lärarens handlingar.426 Den praktiska teorin är emellertid mer 
komplicerad än vad Svingby antyder. Som tidigare nämnts är det tänkbart 
att lärares retorik kring sin ämneskonception skiljer sig från vad som 
sedan blir undervisningspraktiken.427 Retoriken motiverar inte alltid 
handlingar på ett påtagligt sätt. I sådana fall existerar flera praktiska 
teorier vid sidan om varandra för en och samma lärare. Utgångspunkten 
för min undersökning är därför att den praktiska teorin inte kan ses som 
någonting enhetlig, men begreppet är användbart och relevant i samman-
hang där man talar om lärares yrkesverksamhet. Resonemanget kring 
begreppet praktisk teori leder vidare till andra viktiga begrepp för denna 
avhandling, närmast till Bourdieus beskrivningar av hur sociala fält 
fungerar. 
 

                                                
424 Lundgren 1981, s 34. 
425 Svingby 1978, s 220f. 
426 Svingby 1978, s 49f. 
427 van de Ven 1987, s 45ff. 
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Fältets strukturer 

Oavsett vilka krav som dominerar skolans retorik kommer praktiken att 
påverka formandet av individen. I detta sammanhang är det relevant att 
använda Bourdieus begrepp habitus, vilket betecknar  

 
en socialiserad och strukturerad kropp, en kropp som har införlivat 
de inneboende strukturerna i en värld eller i en viss sektor av 
denna värld, ett fält, och som strukturerar hur agenterna uppfattar 
och handlar i denna värld.428 

 
Habitus bestäms som synes i sociala fält, till exempel i utbildningen, och 
följaktligen medför kontroll över utbildning, vilket åtminstone historiskt 
vissa samhällsskikt har haft, även en kontroll över utformandet av en 
individs habitus. En väl fungerande symbolisk makt kan dessutom ge 
sken av att styrkeförhållanden framstår som objektiva.429 Bourdieu 
beskriver det till och med som att ”när strukturerna i det som varseblivs 
bestämmer perceptionen, uppfattas allt som självklart”, vilket är den 
djupaste formen av tro eftersom den inte uppfattas som tro.430 Därmed 
blir handlingar ett resultat av förvärvade dispositioner och grundar sig 
inte nödvändigtvis på en medveten avsikt att uppnå ett visst mål. 

Ett visst habitus är en förutsättning för att kunna se symboliska 
värden inom ett socialt fält. För detta använder Bourdieu begreppet 
symboliskt kapital i betydelsen 
 

alla slags kapitalarter (ekonomiskt eller kulturellt kapital, 
utbildningskapital, socialt kapital) som uppfattas i enlighet med 
perceptionskategorier, principer för att betrakta och göra 
indelningar, klassificeringssystem, sorteringsscheman och 
kognitiva scheman, vilka åtminstone delvis är produkten av ett 
införlivande av det aktuella fältets objektiva strukturer, det vill 
säga det aktuella fältets kapitalfördelningsstruktur.431 

 
Habitus och uppfattningar om kulturellt kapital kommer att påverka hur 
läroplaner tolkas och kan därför knytas såväl till determinant-begreppet 
som till den horisontella reproduktionen. För lärare verksamma inom det 
sociala fält som utbildning utgör visar sig kapitalarterna tänkbart även i 

                                                
428 Bourdieu 1995, s 131, 18f. Se även till exempel Berner et al 1977 (s 53) och 
Broady 1989 för utförligare presentationer av Bourdieus begreppsapparat. 
429 Lundgren 1983, s 13ff. Se ä

．．．
ven Berner et al 1977, s 54f. 

430 Bourdieu 1995, s 131. 
431 Bourdieu 1995, s 136. 
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det som brukar kallas skolkultur, det vill säga vedertagna uppfattningar 
om hur vissa saker ska vara och göras. Habitus kan därför exempelvis 
förklara skillnader mellan retorik och praktik. Svedner menade redan på 
1980-talet att det inte längre finns någon ideologisk självklarhet för 
svenskämnet och att debatten om ämnet därför rör dess mikronivå. 
Samtidigt är det svårt att få ut forskningsresultat till lärare.432 För lärares 
del kan det medföra att habitus som en gång skapats får svårt att genomgå 
några förändringar. 

Basil Bernstein har i flera sammanhang redogjort för ett antal 
centrala begrepp gällande hur makt och kontroll förvandlas till 
pedagogiska koder och dessas uttryck. Hans teoretiska modeller är 
relevanta för att studera skolväsendet, men utifrån mina frågeställningar 
har två av dessa, klassifikation och inramning, särskild relevans.433 
Begreppet klassifikation används för principen bakom förhållandet 
mellan olika kategorier, till exempel skolor, lärare eller elever. Någon 
form av makt upprätthåller kategorierna gentemot varandra. Den princip 
som styr överförings- och förvärvsprocesser mellan lärare och elever 
benämns av Bernstein inramning, det vill säga kontrollen av vad som 
görs tillgängligt samt hur och när det görs. Inramningsprinciperna 
kommer följaktligen att styra elevernas erfarenheter av undervisningen. 
Undervisningskoden bestäms av styrkan på klassifikationen och 
inramningen. När eleverna outtalat tar emot principerna förverkligas 
makten och kontrollen. Skolan symboliserar på så sätt makt och kontroll i 
sina sociala förhållanden, aktiviteter och praktiker.434 

Stark klassifikation av lärare innebär gruppering med hänsyn till 
ämne, medan svag klassifikation innebär någon annan princip, till 
exempel i form av ämnesintegrering eller svagare gränser mellan 
skolämnet och fritiden. Ju starkare uteslutningsreglerna är, desto starkare 
är alltså klassifikationen. Särskilt intressant blir det att studera 
klassifikationen när förändringar äger rum, exempelvis från en starkare 
till en svagare sådan. ”Every time a discourse moves, there is space for 
                                                
432 Svedner 1987, s 48-57. 
433 I Bernsteins modell är kod-begreppet centralt. Hans användning av det 
påminner om Bourdieus habitus-begrepp när han skriver att ”[e]n kod är en 
reglerande, en outtalad förvärvad, princip, som integrerar relevanta innebörder, 
formen för deras förverkligande och de sociala sammanhang (kontexter) som 
framkallar dem”. (Bernstein 1983b, s 28) En viktig skillnad mellan Bernsteins 
kod och habitus är att i det förstnämnda inkluderar tillägnandet av principerna 
samtidigt underförstått principer för att rubba dessa. (Bernstein 1990, s 3) För 
mig har habitus framstått som ett mer funktionellt begrepp för att förklara 
skillnader mellan lärares retorik och praktik. 
434 Bernstein 1996, s 17-29. Se även Bernstein 1983b, s 23-28. 
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ideology to play”, skriver Bernstein. Nya maktrelationer utvecklas i 
förändringen, vilket i sig leder till en kamp om inflytandet.435 Detta ska 
sättas in i ett sammanhang där den relativt starka klassifikationen 
”svensklärare” håller på att ersättas av en svagare, med integration som 
huvudmål. Stark inramning innebär att läraren har stark kontroll över 
urval och organisation av innehållet i undervisningen, medan svag 
inramning ökar elevens möjligheter att kontrollera detta. Stark 
klassifikation och inramning tenderar att gynna reproduktion av det 
förflutna, och därmed även ett konserverat texturval, menar Bernstein.436 
Inramningsbegreppet kan också knytas till min användning av begreppet 
reglerat meningsskapande. En stark inramning ger inte bara kontroll över 
vilket innehåll som når klassrummet, utan kan även förväntas ge läraren 
kontrollen över hur det används. 

De friheter som det postmoderna samhället kan förväntas medföra i 
skolan, till exempel i form av en mer aktiv elevroll, rörligare 
organisationsformer och mindre förmedling av specifika färdigheter och 
kunskaper, kräver en svagare klassifikation, till exempel mellan ämnen, 
och en svagare inramning, exempelvis genom att eleverna styr innehållet. 
Som tidigare nämnts har Berg beskrivit vilka egenskaper nya 
lärarprofessionaliteter innefattar. En utvidgad lärarprofessionalism och 
multiprofessionella organisationer innebär en svagare klassifikation. 
Bernsteins begrepp kan därför användas när förändringarnas 
konsekvenser i en vidare bemärkelse diskuteras.  Svingby menar 
emellertid, utan att tala om det postmoderna samhället, att de friheter som 
ges kan vara skenbara. I själva verket kan man spåra rester som avslöjar 
stark klassifikation och starka ramar. Projektinriktade och ämnes-
integrerade arbetssätt kan till exempel förhindras av bristande lärar-
kompetens eller schemats ämnesindelning.437 Utbildningsväsendets 
relativa autonomi ger dess värderingar skenbar objektivitet, men en 
symbolisk kontroll kvarstår genom den sociala grupp som tillägnat sig 
formerna för överföring genom undervisning.438 
                                                
435 Bernstein 1996, s 24. 
436 Bernstein 1983a, s 156. 
437 Svingby 1978, s 208ff. 
438 Bernstein 1983b, s 37. Att Bernstein, och som tidigare redovisats Lundgren, 
beskriver formell påverkan på undervisningen, men inte djupare diskuterar 
vilken påverkan den enskilde läraren har och inte heller behandlar samspelet 
mellan central och lokal nivå mer ingående kan kritiseras. Relationen mellan den 
centrala nivån och individen är inte så direkt som Lundgren framställer den, 
menar exempelvis Svingby. Det är den sociala situationen och den historiska 
traditionen på varje nivå som ligger till grund för tolkning och tillämpning av 
styrdokument. (Svingby 1978, s 46f) De erfarenheter som lärare och elever för 
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Den rörelsefrihet som utbildningssystemet ger läraren leder till ett 
omedvetet accepterande av institutionella regler och därmed en kon-
servering, menar Bourdieu och Passeron.439 Bourdieu skriver vidare att 
sociala agenter inom ett fält, exempelvis lärare inom utbildningsfältet, 
inte alltid handlar rationellt, men kan däremot handla förnuftigt utan att 
vara rationella, i den bemärkelsen att det är fullt möjligt att ange skälen 
för handlingarna. I de sociala spel som Bourdieu menar kännetecknar 
olika fält möter man till exempel ritualer som bygger på symboliskt 
kapital. I de fall en individs habitus överensstämmer med fältets 
strukturer uppfattar personen allting som självklart och är därmed 
omedveten om de spel som spelas. ”De sociala spelen är med andra ord 
spel som man glömmer är spel”.440 I ett annat sammanhang konstaterar 
Bourdieu att 
 

[v]arje fälts specifika logik bestämmer vilka egenskaper som är 
gångbara på just den marknaden, vilka som är relevanta och 
verksamma i det aktuella spelet, och som i förhållande till detta 
fält fungerar som specifikt kapital och därigenom som förklarande 
faktor till praktikerna.441 

 
I skolan är det möjligt att habitus förhindrar lärare att se spelet och dess 
regler, vilket innebär att man oreflekterat accepterar vissa strukturer som 
”normala”. Med utgångspunkt i detta resonemang kan den ökade friheten 
i Lpf94 bli paradoxal och i praktiken snarare fungera konserverande för 
undervisningen. En vilja att förändra strukturerna i ett socialt fält kräver 
samtidigt ett erkännande av att fältet är betydelsefullt, vilket det normalt i 
tysthet kräver. För att frigöra sig från spelet räcker det inte med att tänka 
annorlunda. Försök kommer också att leda till en strid om insatserna på 
fältet, i förlängningen en kamp om fältets framtida kapital. Ju bättre en 
agent behärskar spelets regler, det vill säga ju bättre habitus 
överensstämmer med fältets strukturer, desto mer behärskas agenten av 
spelet.442 Därmed minskar förändringspotentialen. Det habitus som man 
tillägnat sig under vissa betingelser kan också få tillämpning på nya 
områden som överskrider gränserna för det område där skapandet ägt 

                                                                                                          
med sig in i skolan fungerar som socialiserande krafter och kan inte regisseras av 
staten. Modellen belyser heller inte det rörelseutrymme som finns inom ramarna 
och hur det kan förändras. (Linnér 1984, s 186f) 
439 Bourdieu/Passeron 1977, s 41f. 
440 Bourdieu 1995, s 126f. 
441 Bourdieu 1994, s 270. 
442 Bourdieu 1995, s 128f. 
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rum.443 Detta skulle kunna tala för att exempelvis reformer inte får 
genomslag eftersom de inte upplevs innebära någon förändring. Om 
däremot individens sociala position förändras så att de betingelser som 
skapat habitus inte längre överensstämmer med de aktuella betingelserna 
kommer ”smaken” att göra ”att man har det man tycker om eftersom man 
tycker om det man har”.444 

Detta resonemang menar jag blir användbart för att förklara 
diskrepanser mellan retorik och praktik inom skolkulturer. Habitus har 
formats, och formas, under olika betingelser och i detta ingår upp-
fattningar om symboliskt kapital, men det innebär inte ett okomplicerat 
”antingen-eller-förhållande”, konkretiserat till exempel i att texter är bra 
eller dåliga. Den process som förändring innebär ryms också inom 
resonemanget. Lärares uppfattningar om exempelvis texters värden kan 
utifrån detta förväntas ha en övergångskaraktär med inneboende 
inkonsekvenser. 

Stephen J. Ball har studerat maktstrukturer i skolan, men ur ett annat 
perspektiv än till exempel Lundgren och Thomas Englund. Ball går i sin 
bok The Micro-Politics of the School närmare in på rådande makt-
förhållanden inom olika skolor. På så sätt lyfter han fram fler faktorer 
som påverkar lärarens vardag än vad tidigare nämnda forskare gjort. 
Maktstrukturen inom en skola är påverkad av den sociala omgivningen, 
vilket bland annat medför att det finns en skillnad i förändring av policy 
gentemot förändring av praktik. Till exempel finns en subkultur inom 
ämnen, med lärare som har en lång process av socialisation i ämnet.445 De 
flesta konflikter inom skolan äger rum mellan gamla och unga lärare, 
skriver Ball, där det ämnesbaserade kollegiet hindrar de sistnämndas 
möjligheter att agera i den, som de upplever det, gammalmodiga 
skolan.446 
                                                
443 Bourdieu 1994, s 298. 
444 Bourdieu 1994, s 305f. 
445 Ball 1987, s 38ff. 
446 Ball 1987, s 61-66. Broady menar att det i och med 1946 års skolkommission, 
när progressivismen först får sitt genombrott i Sverige, uppstår en dold läroplan 
som verkar vid sidan om den officiella. (1981, s 130) Den dolda läroplanen 
innebär de saker som inte står skrivna, men som ändå lärs ut. (1981, s 114-119) 
Villkoren för den dolda läroplanen finns i skolans innötning av härskande 
strukturer, ämnessplittring, 40-minuterspass, klassrumsutformning och så vidare. 
(1981, s 21) Även om nya lärare medvetandegörs om dessa strukturer under sin 
utbildning kommer en resocialisering att ske så snart de hamnar i skolan och 
inom kort upphör de att ifrågasätta systemet. (1981, s 139ff) Begreppet dold 
läroplan introducerades ursprungligen på engelska av Philip Jackson (1968), 
men fick sitt genomslag i Sverige via en rad av artiklar av Broady. I min 
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Att studera läroplaner och att studera lärare är två olika saker. 
Läroplaner låter sig studeras ur ett ideologiskt perspektiv. Även om de 
kan förutsättas till viss del innehålla inre konflikter på grund av att de är 
politiska kompromisser, visar de en ämneskonception, om än inte alltid 
enhetlig, som speglar statsmaktens ambitioner med ämnet. Lärares 
ambitioner kan vara andra. Resultatet av andra faktorers påverkan kan bli 
att lärarens ämneskonceptioner och ämneskonstruktion inte är desamma 
som läroplanens. När det gäller texturval kan man förvänta sig att andra 
grunder än de som styrdokumenten implicit och explicit anger är 
verksamma. Detta diskuteras i nästa avsnitt. 

 
Lärares liv och arbete 
Ivor F. Goodson framhåller i en essä vikten av att lärarnas egna röster 
hörs i den pedagogiska forskningen. Om man vill öka förståelsen för 
praktiken finns mycket att vinna genom att lyssna till lärares erfarenheter, 
bakgrund, livsstil och så vidare.447 Lärarens professionella liv har sin 
grund inte bara i professionella erfarenheter, utan bakgrundsfaktorer som 
ålder, kön och klass har också betydelse. Dan C. Lortie har visat hur 
lärare inte kan ses som en homogen grupp, varken i fråga om bakgrund 
eller praktik. Den socialisation till lärare som äger rum sker framför allt 
genom praktiska erfarenheter, mindre genom formell lärarutbildning, och 
officiella skolmål blir därmed inte desamma som lärarpraktikens. 
Praktiken har en personlig dimension i tillägg till styrdokumenten.448 I 
den samhälleliga kontexten som skolan utgör måste således även 
individen få framträda. Ett sociokulturellt perspektiv bidrar till förståelsen 
av på vilket sätt dessa faktorer påverkar praktiken. Genom att analysera 
lärares berättelser i en kontext framträder de som en social konstruktion, 
påverkad till exempel av den sociala miljön och olika maktstrukturer.449 

I det postmoderna samhället har förändringens natur ändrats, menar 
Goodson. Skolreformer har aldrig kunnat ses som en lineär process med 
en förändring som resultat, men nu är detta fallet i ännu mindre grad än 
tidigare. Förändring är i stället ett villkor i en ständig process där lärares 
professionella liv konstrueras utifrån personliga projekt i skolans vardag, 
projekt som inte nödvändigtvis överensstämmer med de politiska 

                                                                                                          
avhandling beskrivs de härskande strukturerna som dold läroplan syftar på med 
hjälp av andra begrepp, till exempel klassifikation och skolkultur. 
447 Goodson 1996, s 19-35. Se även Goodson 2003, s 21-32. 
448 Lortie 1975, passim. 
449 Goodson 2003, s 48. 
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ambitionerna.450 Den enskilda läraren är därför ett lika viktigt 
studieobjekt som de strukturella förändringarna vid reformstudier. 
Goodson sammanfattar: 
 

Change theory needs to see school reform as an aspect of personal 
development and, conversely, has to view personal change and 
development among teachers as itself school reform.451 

 
Att reformera skolan är därför inte så enkelt som att ersätta “gamla” 
lärare med nya som är medvetna om de senaste politiska ambitionerna. 
Sådana försök kan resultera i att skolan upplever en slags historielöshet 
där erfarenhetsbaserad professionalitet går förlorad.452 Goodsons 
resonemang överensstämmer här med Bergs uppfattning om att den 
utvidgade lärarprofessionaliteten kräver erfarenhet, men enligt Goodson 
måste en modell för att studera förändring i skolan integrera yttre, inre 
och personliga sektorer. Den externt påbjudna förändringen kommer hos 
lärare att definieras och förhandlas fram kopplat till deras personliga 
projekt. Förändringen måste accepteras och bli en del av deras uppdrag 
för att lyckas. För att uppnå detta är lokala förhållanden helt avgörande. 
Att förhandla fram nya professionella praktiker måste ske internt inom 
organisationer där alla tillsammans hjälper till. I förhandlingen måste 
hänsyn tas till de redan existerande praktikerna. Slutligen kan en 
generalisering som överbrygger det externa, det interna och det 
personliga ske.453 Denna studies omfattning medger inte ingående 
longitudinella granskningar av förändringar hos lärare. Däremot är det 
genomförbart att analysera lärarnas retorik kring förändringar, vilket är 
av intresse både för att studera deras ämneskonceptioner och deras 
yrkesprofessionalitet. 

Patricia J. Sikes konstaterar att när förändringar i form av reformer 
äger rum i skolan ställs lärare inför en situation där de både är subjektet 
och agenten för förändringen. För att kunna möta förändringen måste 
läraren också förändra sig själv som person, vilket innebär att varje krav 
på implementering av någonting nytt är en begränsning av den 
professionella friheten. För att förstå vad förändringar betyder för lärare 
menar Sikes att det är nödvändigt med ett holistiskt synsätt, men urskiljer 
samtidigt betydelsen av att se lärare som människor, att se lärares mål och 
syften, att se arbetets kontext och villkor samt att se arbetskulturen. 

                                                
450 Goodson 2003, s 66f. 
451 Goodson 2003, s 75. 
452 Goodson 2003, s 77-83. 
453 Goodson 2003, s 99f. 
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Erfarenhet och social bakgrund är ett par faktorer som påverkar oss som 
människor och därmed också som lärare, vilket 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. Påtvingade förändringar 
kan innebära att lärarens personliga mål och syften med undervisningen 
förlorar sin relevans. Villkoren för arbetet, till exempel i form av tid och 
resurser, upplevs av lärare påverka deras arbete. Varje försök till 
förändring av skolan måste ta hänsyn till den existerande arbetskulturen, 
även de informella lärarkulturerna med sina värderingar och övertygelser, 
för att ha förutsättning att lyckas. Om denna förankring saknas kan 
resultatet bli att lärare upplever alienation och tappar riktningen på 
arbetet. Ett par av de vanligaste responserna på reformer som inte är väl 
förankrade är att fortsätta som om ingenting hade hänt eller att ge sken av 
en förändring som i själva verket inte har ägt rum, skriver Sikes. Enligt 
henne finns en rotad kultur med de ”äldre” som försvarare, vilket 
försvårar möjligheterna till förändring. Nya lärare socialiseras snabbt in i 
den rådande kulturen och bidrar således inte till någon förändring. 
Samtidigt är det de erfarna lärarna som har tryggheten och kunnandet att 
verkligen kunna göra förändringar.454 Såväl Goodson som Sikes lyfter 
fram ett antal konkreta villkor för förändring på lokal, och till och med 
individuell, nivå. Dessa villkor utgör komplement till Bergs skolteori för 
att förstå hur förändringsprocesser påverkar den skolverksamhet som 
studiens lärare är en del av. 

Lärare kan ses som producenter av en undervisningspraktik och som 
sådana kan Bourdieus förändringsresonemang appliceras på dem. Mellan 
positioner inom fält, till exempel utbildningsfältet, finns en spänning som 
avgör hur fältet förändras i strider om värden. Maktförhållanden mellan 
”bevarare” och ”förnyare” är beroende av karaktären på strider som 
ligger utanför producenternas fält. Strider om fältets värden är således 
även beroende av stöd utifrån.455 På så sätt kan skolan betraktas som ett 
fält där lärare med ambitioner att förändra strukturen måste ha stöd från 
samhället i övrigt för att ha möjlighet att lyckas. För ett förändrat 
texturval är det till exempel nödvändigt att en förändrad syn på text och 
texters värden först får genomslag utanför skolan. 

Svingby menar att möjligheten till förändringar inom skolan också 
begränsas av bland annat traditionella mönster som ligger utanför 
                                                
454 Sikes 1992, s 36-50. 
455 Bourdieu 1995, s 59f. 
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regleringar. Det handlingsalternativ som lärare upplever som kanske det 
enda i olika situationer är i själva verket ett bland många, men 
skolkulturens påverkan förblindar lärarna inför andra möjliga 
alternativ.456 Samtidigt är skolkulturen inte något enhetligt och det är 
snarare mer relevant att tala om olika skolkulturer, även om det är möjligt 
att urskilja vissa särdrag hos olika skolor.457 Det blir i detta sammanhang 
relevant att tala om rutinisering som ett konkret uttryck för hegemonisk 
ideologi. Enligt Werner Jank och Hilbert Meyer innebär rutinisering ”en 
automatisering av ursprungligen medvetet utförda målorienterade 
handlingar” och bidrar således till en konservering av skolan.458 Li 
Bennich-Björkman visar hur fyra sedan tidigare framskrivna förändrings-
betingelser är nödvändiga för att en förändringsprocess ska starta; för det 
första krävs en brytpunkt när en gammal ordning är försvagad, för det 
andra ett gemensamt krismedvetande, för det tredje aktörer som agerar 
och för det fjärde idéer om rörelseriktningen. För att förändringarna av 
det som ”sitter i väggarna” verkligen ska äga rum visade det sig i 
Bennich-Björkmans studie vara av stor vikt hur arbetet sker. I det 
redovisade exemplet var tid, kommunikation, experiment och delaktighet 
kännetecknande för ett lyckat resultat.459 

Svensk skolforskning visade redan på 1970-talet att skolans 
förändringar berör yttre arrangemang, men att de inre förändringarna ofta 
uteblir.460 Lundgren konstaterar att när genomförda skolreformer får 
dåligt genomslag förklaras det ibland med konservatism och okunnighet, 
och information och fortbildning ska då på ett rationellt sätt råda bot på 
sådana problem.461 Hargreaves och Goodson har, i likhet med Berg, 
skrivit om vad lärares professionalitet måste bestå av vid sidan om 
ämneskunskap och metodiska färdigheter i det postmoderna samhället. 
De konstaterar bland annat att den ökande friheten medför krav på en 
ökande självständighet, men också möjligheten att engagera sig i syften 
och värden med undervisningen. Vidare är samarbetsförmåga, både inom 
skolan och med andra samhällsinstanser, nödvändigt. Slutligen är lärarnas 
reflexiva lärande om den egna praktiken viktigare än andras ständiga krav 
på förändring.462 Att något utvecklat samarbete mellan lärare existerar är 
dock ifrågasatt. Ulf Blossing och Kerstin Lindvall använder fyra begrepp 

                                                
456 Svingby 1978, s 42. 
457 Se till exempel Andersson et al 2003 och Persson et al 2003. 
458 Jank/Meyer 1997b, s 43. 
459 Bennich-Björkman 2003, s 115f. 
460 Svingby 1978, s 39f. Se även Lundgren 1981. 
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för att undersöka hur lärare planerar sin verksamhet; solitär, det vill säga 
i huvudsak ensamarbete, personlig samverkan mellan ett fåtal lärare 
byggande på vänskapsband, intressesamverkan på grundval av 
grupptillhörighet, till exempel ämnesgrupper, samt lagsamverkan, det vill 
säga reellt fungerande arbetslag som överskrider exempelvis ämnes-
gränser.463 Blossing och Lindvall menar att ju högre upp i skolväsendet 
man kommer, desto mer kan lärarna beskrivas som solitärer och desto 
mer får den kollektiva arbetsorganisationen kämpa för utrymmet. Utåt 
existerar ofta arbetslag, men inåt främjas varje lärarindivids självstyre.464 
Detta skulle alltså kunna vara fallet i denna studie av gymnasieskolan. 
 
Textens funktion i praktiken 
I kapitlet rörande läroplaner diskuterades begrepp kring textens 
funktioner framför allt ur ett perspektiv där förhållandet mellan läro-
planen och lärarna sattes i centrum. I detta avsnitt flyttas fokus närmare 
förhållandet mellan lärarna och eleverna, det vill säga den faktiska 
undervisningen, för att kunna få en mer fullständig bild av undervisnings-
processen kring texter. 

Ziehe menar att ungdomar idag utvecklar sin identitet med virtuell 
tillgång till samma värld som de vuxna lever i. Detta innebär nya 
relevanskriterier, det vill säga en selektiv filtrering av varseblivningen 
och erfarenheten av världen. Till exempel inskränker den ständiga frågan 
”Vad har det med mig att göra?” varseblivningen. Samtidigt står 
ungdomar inför ett tvång att välja utbildning, yrke, livsstil och så vidare, 
vilket implicerar en större frihet, men innebär också en större utsatthet för 
kulturella erbjudanden.465 Med en skola som företräder normativa synsätt 
på kultur riskerar har-kulturen att hamna i konflikt med elevernas 
relevanskriterier. Texter som inte upplevs som meningsfulla kommer 
möjligtvis inte att accepteras av individen, vilket ställer lärare inför 
problem vid textval. Enligt Ziehes resonemang blir den subjektiva 
relevansen för eleven en utgångspunkt när läraren skapar föreställningar 
om den läsning som ska äga rum inom den postmoderna skol-
verksamheten. Läsning som kulturarvsförmedling kompliceras därmed. 

Fornäs utvecklar detta resonemang när han menar att man på en 
social nivå kan se en ökande mångfald av samexisterande grupper i 
samhället. Dessa präglas bland annat av skilda normer, traditioner och 
relationsmönster. I denna process har normalitetsbegreppet blivit 
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diffusare, vilket har medfört en normkris som gör samhällets 
sammanhållning svårare. Den kulturella friställningen innebär att vi inte 
är lika bundna av traditioner längre. Fornäs påpekar att detta inte 
nödvändigtvis leder till att ungdomar väljer annorlunda i sina 
framtidsplaner, bara att alternativ inte längre känns otänkbara. Identiteter 
och sanningar ses heller inte som absolut fasta utan kan justeras i 
framtiden.466 Även med Fornäs resonemang om legitimitets- och 
normkriser skapas problem för en normativt präglad kulturförmedling. 
Om det i ett postmodernt samhälle blir allt svårare att se stabila normer 
innebär det också att det blir allt svårare att upprätthålla en normativ 
kultur. En relevant fråga är därför hur skolan och lärarna hanterar 
relationen mellan det normativa kulturarvet och det individuella. 

En av de starkaste rösterna i debatten kring mediautbildning under de 
senaste åren har varit David Buckingham. Han har bland annat pekat på 
en del problem som traditionellt har funnits inom medieundervisningen. 
Exempelvis menar han att undervisningen sällan tar sin utgångspunkt i 
elevernas befintliga mediekunskaper eller ens reflekterar över vad de 
förväntas lära sig. Det är underförstått att läraren ska tillhandahålla det 
rätta, objektiva sättet att granska media. Buckingham vänder sig emot den 
av Len Masterman467 lanserade idéen att medieundervisningen ska 
utveckla en analytisk förmåga att genomskåda de budskap som i 
huvudsak har mottagits passivt och omedvetet. Mastermans utgångspunkt 
är icke-fiktivt material såsom dokumentärer och nyheter och Buckingham 
påpekar, förmodligen mycket riktigt, att detta utesluter större delen av 
ungdomars kontakter med media. Det största problemet ligger dock i 
svårigheten att utveckla en undervisningsmetod där dialogen mellan 
lärare och elev har betydelse. Risken är att eleverna kommer att uppfatta 
att läraren är den enda som sitter inne med ”sanningen” som en analys 
ska leda fram till och att svaren på så sätt är givna redan på förhand. 
Buckingham ser denna risk som störst när materialet är det som ligger 
närmast eleverna.468 Svårigheten med att ha elevernas kunskaper som 
utgångspunkt ligger i hur man ska gå vidare därifrån, menar Buckingham 
vidare. Undervisningen riskerar att endast bli bekräftande av befintliga 
kunskaper, utan att några nya utvecklas.469 

Som synes kretsar Buckinghams, liksom även i viss mån Ziehes och 
Fornäs, diskussion av medieundervisning kring former av reglerat 
meningsskapande, beroende på vilka föreställningar läraren har om vilka 
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467 Se exempelvis Masterman 1980 och 1985. 
468 Buckingham 1990a, s 6ff. Se även Buckingham et al 1990, s 34ff. 
469 Buckingham 1990b, s 216. 
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läsningar som ska ske i klassrummet. Det är därför på sin plats att 
återvända till och utveckla begreppen texten som artefakt och arteakt. 
Syftet med avhandlingen har sin utgångspunkt i texten som artefakt, det 
vill säga den statiska objektkaraktär som texten har oberoende av 
läsningar. Intresset ligger emellertid i första hand inte i att se vilka 
texterna är, utan i att se vilka förutsättningar som styr urvalet. För läraren 
är föreställningen om vilka läsningar som är tänkt att äga rum och som 
kommer att äga rum en del av förutsättningarna för texturvalet. Detta gör 
att texten också har en dynamisk identitet redan i urvalet. Samma text kan 
genom användningen av den bli till ”olika” texter. Därför går det inte att 
helt bortse från texten som arteakt, det vill säga den medvetandeakt som 
läsning innebär.470 Palm menar att texter är dubbelt ideologiskt, i vid 
mening, laddade. Författaren skriver utifrån vissa ideologiska utgångs-
punkter, men läsaren kan läsa texten på andra ideologiska grunder.471 I en 
skolkontext fungerar dessutom läraren som ett slags mellanled med 
möjlighet att reglera läsningen genom exempelvis metodiska anvisningar. 
Som tidigare nämnts kommer frågan om vad texten blir i 
klassrumskontexten att beröras, men däremot inte vad den blir för varje 
enskild läsare. 

Bourdieu och Passeron menar att ett visst, av vissa klasser 
legitimerat, förhållande till kulturen har monopoliserats i skol-
pedagogiken för att kunna bevaras. I förlängningen leder det till en social 
sortering av människor ”av det enkla skälet att de förutsättningar som är 
nödvändiga för att kunna tillägna sig det [förhållningssättet till det 
kulturella] är monopoliserade av de härskande klasserna”.472 I 
konsumerandet av estetiska verk bidrar konsumenten till ”att producera 
den produkt som han konsumerar” genom de dispositioner han 
förvärvat,473 vilket såväl bidrar till en konservering av urvalet som en 
reglering av meningsskapandet i en undervisningssituation. Detta kan 
jämföras med Anna Williams undersökning Stjärnor utan stjärnbilder, 
där hon under inflytande av Bourdieu menar att ett verk blir kanoniserat 
om det tillfredsställer dem som bedömer litteratur vid en given tidpunkt. 
Williams studie fokuserar på kvinnliga författares roll i litteratur-
historiska översiktsverk under 1900-talet och hennes slutsats är att en 
patriarkalisk ordning råder och att kvinnornas litterära kapital inte har 
samma status.474 Boel Englund ser ur sitt vidare perspektiv hur litteratur-
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urvalet i läroböcker under 1900-talet blir begripligt som en del i en 
kulturell åter-skapandeprocess som rör annat än litteratur. I själva verket 
är det en övergripande, ideologisk och skolspecifik, det vill säga inte 
litteraturvetenskaplig, syn på litteratur i skolan som styr urvalet av texter, 
menar hon.475 Litteraturstudiet i gymnasieskolan är därför också ett åter-
igenskapande av maktrelationer.476 
 
Ämnesinnehåll och texturval 
Sedan tidigare finns en del forskning om hur ämnesinnehåll konstrueras 
och om hur texturval går till. Detta avsnitt avser diskutera några 
betydelsefulla begrepp hämtade ur den tidigare forskningen. I avsnittet 
redogörs för några relevanta modeller för att studera och förklara det 
konkreta innehållet i undervisningssituationen, i mitt fall närmare bestämt 
de texter som förekommer. Förutom modellerna för att förklara texturval 
behandlar avsnittet även innehållets relation till den professionella 
läraren, det vill säga begrepp som möjliggör klarlägganden kring hur 
lärarens arbete med att konstruera svenskämnet sker. 

Även om det är omöjligt att förutse och antagligen också att finna 
alla de faktorer som styr en lärares arbete underlättas en studie av någon 
form av struktur, en modell, för hur man ska angripa studiematerialet. 
Charles Sarland har utvecklat en modell för lärares val av litteratur och 
placerar den i en samhällelig kontext. Utgångspunkten hittar Sarland dels 
i Althussers syn på skolan som en ideologisk statsapparat, det vill säga en 
arena där en ideologisk maktkamp förs, och dels i Bourdieus tankar om 
kulturellt kapital. Ideologi manifesteras i skolan som institution, och den 
verksamma läraren blir här en del av ideologin samtidigt som han eller 
hon också påverkar den. På så sätt är även individen en arena för 
maktkamper. I institutionen inkluderar Sarland kursplaner, ekonomi, 
organisationsprinciper och andra sociopolitiska faktorer som begränsar 
litteratururval. Lärarens egna uppfattningar om litteratur och 
litteraturpedagogik är förstås av stor betydelse, men även vilka eleverna 
är och kanske vad de önskar spelar in. Ämnesuppfattningar och boken i 
sig är andra faktorer som påverkar litteraturvalet. De två sistnämnda är 
särskilt influerade av skapandet av kulturellt kapital. Skolan är tydligt 
påverkad av det kulturella kapitalet, till exempel i form av en litterär 
kanon, men det finns också lärare som medvetet vänder sig mot dess 
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inflytande och använder andra urvalsprinciper, menar Sarland.477 Mellan 
alla dessa faktorer finns samband och Sarlands modell visar på ett 
övertygande sätt hur de är beroende av varandra och inte kan studeras var 
för sig. Svagheten ligger i, förutom att ingen modell kan täcka alla 
tänkbara faktorer, att intrycket blir att samtliga faktorer har lika stor 
betydelse. I själva verket måste läraren, menar jag, ses som ett filter för 
andra faktorer. Det är till exempel möjligt att en lärare gör samma 
litteratururval utifrån en kanon oavsett vilka elever som deltar i 
undervisningen. Varken uppfattningen att skolan är en ideologisk 
statsapparat eller en institution som skapar och upprätthåller kulturellt 
kapital kan ses som statisk. Båda uppfattningarna måste ses som en del av 
en större, föränderlig samhällskontext, i detta fall den postmoderna. 

I en mindre studie av hur lärare motiverar sina litteraturval skapar 
Sarland sex kategorier utifrån lärarnas svar: 

 
• Tillgång och användbarhet 
• Lärarens egna preferenser 
• Mottagarinriktat – texter väljs för att tilltala elever 
• Utveckling av eleverna och/eller deras läsning 
• Böckernas kvalitet 
• Böckernas förmåga att överföra högkulturen 
 

Sarland pekar själv på svagheter i kategoriseringen, till exempel att 
kategorier går in i varandra, men menar att den kan utgöra en 
utgångspunkt för vidare studier.478 Att enbart intervjua lärare om deras 
motiv till textval är dock inte tillräckligt för att kunna förklara litteratur-
undervisningens praktik. Det skulle bland annat förutsätta att alla texter 
som når klassrummet är fullt medvetna val och att lärares retorik och 
praktik inte skiljer sig åt. Kategoriseringen är därför användbar som ett 
jämförelsematerial, men kan förväntas ge en alltför förenklad bild av 
texters väg in i klassrummet. Sarlands begrepp utgör som han föreslår 
utgångspunkter, men diskuteras vidare i samband med användningen av 
dem. 

Molloy använder i sin avhandling det av Jank och Meyer 
introducerade begreppet rutinisering för att visa hur nyutexaminerade 
lärare övertar ”favoritlärares” metodiska gestaltning utan att ta hänsyn till 
det unika i situationen. De reflekterar alltså inte över de didaktiska 
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frågorna Vem och Varför.479 Möjligen är förhållandet detsamma till 
läromedel, inte bara hos nya lärare. Lärobokens texter kan förväntas ses 
som en del av har-kulturen och används därför normativt utan att 
frågorna Vem ska läsa? och Varför? ställs. Detta är i sådana fall en 
bidragande orsak till att en skolkanon växer fram. Även i detta 
sammanhang är Bourdieus resonemang användbara. I ett avsnitt värt ett 
längre citat beskriver han automatiseringen som att 
 

[d]e sociala agenter som har känsla för spelet, som har införlivat 
en mängd praktiska perceptions- och distinktionsmönster som 
fungerar både som verktyg för att konstruera verkligheten och som 
principer för att betrakta och dela in deras eget universum – 
behöver inte ställa upp målet för sitt handlande. De är inte några 
subjekt som står inför ett objekt […] som de tagit ställning till efter 
en intellektuell överläggning. […] de är närvarande inför 
framtiden, inför det som skall göras, ett direkt korrelat till 
praktiken (praxis); och detta praktiska förhållande till en framtid 
behöver de inte uppfatta som ett tankeobjekt eller som något som 
skall eftersträvas inom ett projekt, eftersom det är inskrivet i 
spelets nu.480 

 
I ett annat sammanhang benämner Bourdieu detta praktiskt sinne, vilket 
innebär att habitus styr vilka reaktioner som är lämpligast och vad som 
bör göras i en situation.481 En praktik som saknar reflexivitet, och som 
därmed förefaller automatiserad, kan med andra ord förklaras av det 
praktiska sinnet. 

Fokus på läraren har Lee S. Shulman i sin skolforskning. Han 
urskiljer fyra huvudkällor för den kunskapsbas lärare behöver för att 
skapa förståelse hos eleverna. Den första är ämneskunskap, vilken även 
innefattar den historiska och filosofiska bakgrunden till kunskapens natur 
inom området. Den andra omfattar undervisningens material och 
strukturer, till exempel styrdokument, nationella prov, organisations-
principer, fackföreningars roll och betydelsen av statliga instanser som 
Skolverket. Som tredje källa för kunskapsbasen ser Shulman den 
pedagogiska kunskapen, inkluderande normativa, filosofiska och etiska 
grunder för utbildning. Avslutningsvis pekar han på kunskapen om 
praktiken, de maximer som vägleder lärarens dagliga arbete.482 De fyra 
områdena i kunskapsbasen utgör en lämplig grund för att betrakta 

                                                
479 Molloy 2002, passim. 
480 Bourdieu 1995, s 130. 
481 Bourdieu 1995, s 37f. 
482 Shulman 2004, s 228ff. 



 163

undersökningens lärare. Variationen på hur relationen mellan de olika 
områdena ser ut hos enskilda lärares retorik och praktik leder sannolikt 
till olika ämneskonstruktioner och därmed olika litteraturval. 

Shulman föreslår vidare att undervisning måste ses som en 
pedagogisk tankegång utifrån lärarens kunskapsbas, där flera 
nyckelbegrepp kan hjälpa oss att förklara den pedagogiska praktiken. 
Inledningsvis krävs hos läraren en förståelse av ämnet och dess strukturer 
och syften. För att kunna undervisa krävs också förståelse av sambandet 
mellan ämnet och pedagogiken, det vill säga didaktiska kunskaper. 
Överföringen av förståelse till undervisning, transformationen, består 
bland annat av förberedelse av material, val av metoder och adaptation 
till eleverna. Den observerbara aktiviteten i undervisningen, instruk-
tionen, inkluderar såväl organiseringen av arbetet som den faktiska 
undervisningen. Utvärderingen är den process som äger rum både i 
interaktionen i undervisningssituationen och i mer formella situationer, 
till exempel prov. Utvärderingen leder till reflektioner hos läraren kring 
hur lärandesituationen fungerade och vad den uppnådde. Detta i sin tur 
leder till ny förståelse och därmed en ny början. Shulman poängterar att 
den beskrivna processen inte har fasta steg och inte är linjär på det sätt 
som blir fallet då den beskrivs i en skriftlig framställning. Det är inte 
heller nödvändigtvis så att alla faser i processen genomgås i varje 
undervisningssituation.483 

Shulmans begrepp kring den pedagogiska tankegången är en bra 
hjälp för att kunna förklara det som sker i undervisningen. Lärarens 
kunskapsbas och tankeprocess, liksom det sammanhang läraren verkar i, 
är alla nödvändiga studieobjekt för att kunna förklara varför texter 
kommer in i klassrummet. Samtidigt antyder flera av de tidigare nämnda 
forskarna att det finns faktorer som verkar vid sidan om lärares 
medvetenhet. Exempelvis kan undervisningens fält innehålla regler som 
kontrollerar spelet utan att läraren uppfattar dem. Detta innebär att 
Shulmans modell blir alltför rationell för att på egen hand kunna förklara 
lärares praktik. Tillsammans med de övriga teoretiska utgångspunkterna 
blir den dock användbar. 
 
 

 

                                                
483 Shulman 2004, s 235-241. 
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Svenskläraren – tendenser mellan retorik och 

praktik 
Svensklärarföreningens medlemstidskrift Svenskläraren är ett forum för 
debatt om svenskämnet, men publicerar även metodexempel från aktiva 
lärare. Tidskriften är öppen för allas bidrag, men har också en ledarsida 
som kan tolkas ge uttryck åt föreningens officiella inställning i olika 
frågor. I det följande avsnittet avser jag följa Svenskläraren från Lgy70:s 
införande fram till och med det år undersökningen bland verksamma 
lärare genomfördes, det vill säga perioden 1970-2005. Avsnittet urskiljer 
tre olika tendenser i Svenskläraren under denna period. Undersökningens 
verksamma lärare, som bland annat ska ses i förhållande till dessa 
tendenser, är som tidigare nämnts varken medlemmar i Svensklärar-
föreningen eller frekventa läsare av medlemstidskriften. Trots detta 
menar jag att resultaten har relevans för att förstå den kontext lärarna 
verkar i. De tendenser som urskiljs är inte bara delar av retoriken kring 
ämnet, utan ska också ses som en del av ämnets diskurs. Lärare och 
skolor kan förhålla sig olika till denna diskurs, men kan knappast helt 
frigöra sig från den. Undersökningens lärare, liksom skolan de arbetar på, 
är därför i någon mån delaktiga i de tendenser som är utläsbara i Svensk-
läraren. 

I detta avsnitt studeras tidskriften för sig. Resultaten i förhållande till 
lärarna diskuteras framför allt i kapitlet ”Litteratururval i skenet av 
ideologiska maktkamper”. Den första utlästa tendensen behandlar 
debatten på ett övergripande plan för att utröna vilka grunder den har och 
på vilket sätt den förändras under perioden. Den andra tendensen 
diskuterar närmare innehållet i de debattartiklar som förekommer, bland 
annat för att studera vilka ämneskonceptioner som förespråkas. Den 
tredje tendensen rör hur texturval går till och motiveras. 
 
Debattens död 
1970-talets inledning ser en livaktig debatt kring svenskämnet. Bas-
färdigheter i att tala, läsa och skriva anses i Svensklärarens ledare vara 
eftersatta och skulden läggs på läroplanernas oklara direktiv och 
metodiska förvirring, framför allt i grundskolan.484 Debatten om 
svenskämnet pågår också utanför tidningens ledarsida, i huvudsak av 
                                                
484 ”Att sikta utan mål” i Svenskläraren (i fortsättningen förkortat SL i fotnoter) 
1/72, s 3ff och ”Låg-, mellan- och högstadiesvenska – en samordnad enhet?” i SL 
3/72, s 2f. 
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några få företrädare för olika synsätt. Gemensamt för flertalet av 
debattörerna är att svenskämnet ses som problematiskt och identitetslöst. 
I vissa fall talas till och med om ämnets kris.485 

I samband med att debattboken Svenskämnets kris utkommer våren 
1976 tilltar också debatten i Svenskläraren, där flera av skribenterna 
vänder sig mot innehållet i boken. Rune Fröroth frågar sig om 
svenskämnet över huvud taget befinner sig i en kris och kallar bokens 
författare för en ”marxistisk åsiktsgerilla” som ”skjuter vilt på det mesta 
som rör sig i dagens svenskundervisning”. Margareta Westman vänder 
sig i en artikel mot Jan Thavenius och Lars-Göran Malmgrens inlägg i 
Svenskämnets kris. Westmans debattartikel har en viss karaktär av försvar 
eftersom hennes tidigare arbete kommenteras i debattboken, men hon 
menar också att Thavenius och Malmgren visar en ”auktoritär och 
nonchalant attityd”.486 De sistnämnda replikerar i följande nummer bland 
annat genom att påpeka att Westman bidrar till samhällets förtryck av 
vissa grupper genom att förespråka ett allt för normerat språkbruk i 
skolan.487 Karl Sundén ifrågasätter i nummer 1/1977 Arne Ehrlin och 
Lars-Göran Malmgrens i debattboken framförda åsikter att litteratur inte 
bara ska läsas för upplevelsens skull i skolan, genom att påstå att deras 
modell innehåller ”fascistoida drag”.488 Ehrlin och Malmgren svarar i ett 
senare nummer att Sundén ”har en övertro på litteraturens automatiska 
kraft”.489 

När Svensklärarens ledare i 1977 års sista nummer skriver om 
ämnets problem kan man skönja att frågan har blivit känslig. Ledaren ser 
liksom tidigare problem med ämnets roll i skolan, men väljer att använda 
begreppet ”svenskämnets s k kris” och går i en diplomatisk ställning in 
för att försvara läraren, som inte fått ”det stöd, som skulle har [sic!] gjort 
det möjligt för honom att utveckla och förnya sig själv”.490 Krisstämpeln 
återkommer, utan förbehåll i form av ”s k”, i ledaren i nummer 3/1979. 
Ledaren är sedan en tid tillbaka undertecknad av redaktören Åke 
Högström, vilket kan tänkas ha betydelse för de uttalanden som görs. 

                                                
485 Se till exempel Högström i SL 1/71, s 7. 
486 Westman i SL 4/76, s 22ff. 
487 Malmgren/Thavenius i SL 5/76, s 21f. 
488 Sundén i SL 1/77, s 18f. 
489 Malmgren/Ehrlin i SL 3/76, s 18ff. Andra som har sett sig föranledda att 
skriva utifrån Svenskämnets kris är Sven Pihlström (SL 5/1976, s 17f), som 
försvarar de färdiga läromedlens existensberättigande mot Olle Holmbergs 
angrepp, och Lars Melin (SL 5/1976, s 18ff), som slår ett slag för språkliga 
strukturer och berättarteknik. 
490 ”Konsten att döda läslust” i SL 6/77, s 3ff. 
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Högström tar här upp hur projektarbeten riskerar att ”diffusera” 
svenskämnet, det vill säga göra det oklart vad ämnets funktion är. 
Lösningen är enligt ledaren bland annat tydligare läroplaner och 
definitioner av grundläggande kunskaper och färdigheter.491 

I nummer 3/1980 fortsätter kritiken mot Pedagogiska gruppens 
skrifter, i detta fall Olle Holmberg och Lars-Göran Malmgrens bok 
Språk, litteratur och projektundervisning (1979). Åke Pettersson menar i 
en debattartikel att boken har för dålig verklighetsförankring och att den 
därför blir innehållslös.492 Följande nummer innehåller än skarpare kritik 
mot boken, när Gunnar Hansson menar att den ”är så tydligt 
propagandistisk att det inte spelar så stor roll att utnyttjandet av forskning 
och annan litteratur är grovt tendentiöst”.493 Debatt uppstår när Lars-
Göran Malmgren i nummer 6/1980 svarar på kritiken. Han menar att 
Hansson förhindrar utveckling och förändring genom att inte se 
verkligheten så som den ser ut. Hansson ges utrymme att omedelbart 
svara och lyfter fram betydelsen av empiriska undersökningar.494 

1970-talets och det tidiga 1980-talets debatt kring svenskämnet har 
som synes tydliga ideologiska förtecken och handlar inte så mycket om 
vad den föreliggande läroplanen är som om vad den kunde vara. 
Möjligtvis bidrar 1970-talets samhällsklimat till att politiska 
ideologier,495 det vill säga normativa system av tankar om hur samhället 
ska organiseras, i högre grad än vad som senare är fallet får utrymme i 
debatten. Med hjälp av Bourdieus begrepp om fältets strukturer går det att 
se hur en kamp förs inom fältet om vilka värden som är de centrala. I 
förhållande till den relativt konkreta dominanta ideologi som uttrycks i 
Lgy70 finns uppfattningar om alternativa ideologier, och de värden som 
hör till dessa, som borde få utrymme. Diskursen tillåter denna debatt med 
alternativa uppfattningar just för att det finns stöd utanför fältet i form av 
övergripande ideologiska diskussioner. 

Den alternativa kursplanen för de tre- och fyraåriga linjerna som 
kommer 1975, Supplement 22, vållar ingen debatt i Svenskläraren förrän 
Bengt Brodow i nummer 1/1978 utfärdar en varning för det. Brodow 
menar i sin långa artikel att supplementet redan är föråldrat och att 

                                                
491 Högström i SL 3/79, s 3f. I samma nummer uttalar dock Mats Holmén 
positiva erfarenheter av det han kallar projektstudier. (Holmén i SL 3/79, s 14-
20) Högström framförde samma kritik om styrdokumenten redan i början av 
decenniet, men då inte på ledarplats. (Högström i SL 1/71, s 7) 
492 Pettersson i SL 3/80, s 23ff. 
493 Hansson i SL 4/80, s 18ff. 
494 Malmgren i SL 6/80, s 22f och Hansson i SL 6/80, s 23f. 
495 Jämför Englund 1986, s 144-150. 
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eleverna inte får särskilt stora möjligheter ”att själva ta ansvar för sitt 
arbete om supplementets anvisningar tas som normerande”.496 Ett 
omedelbart svar får han av Britt Wilson Lohse från Skolöverstyrelsen, 
som menar att han läst supplementet slarvigt och hon ställer sig därför 
frågande till stora delar av kritiken.497 Svar ger också Helmer Lång i en 
ironisk artikel om hur elevernas vilja har tagit över undervisningen: ”Vi 
har för längesen kastat alla klassiker på sophögen. Vid sidan om 
porrböcker är det agentromaner och serietidningar mina elever nu läser, 
när de någon sällsynt gång läser något.”498 Lång återkommer ett år senare 
med en debattartikel mot den ”socialism genom litteraturundervisningen” 
som han menar att reformpedagoger förespråkar.499 Även denna debatt 
bär således tydliga spår av den politiska ideologin och precis som för den 
övriga debatten präglas yttrandena, åtminstone för en läsare på 2000-talet, 
av tämligen kraftfulla uttryck, men debatten blir också en inledning på en 
typ av debatt som blir vanligare under 1980-talet i Svenskläraren, 
nämligen den om kulturarvets roll i svenskämnet. Med detta sker också 
en gradvis övergång från en övergripande ideologisk diskussion till en 
mer konkret sådan rörande ämnets innehåll. 

I nummer 3/1980 efterlyser tidningens ledare en tydligare styrning av 
litteraturläsningens innehåll i styrdokumenten. Att överlämna åt den 
enskilda läraren att bestämma är att ”svika lärarna”, skriver ledar-
skribenten Åke Högström, samtidigt som han menar att det är viktigare 
än någonsin att i ett mångkulturellt Sverige ”slå vakt om det s k 
kulturarvet”. Tron på litteraturens betydelse är stark: ”För ett folks 
andliga utveckling spelar dess litteratur en viktig roll liksom den litteratur 
som skrivs och har skrivits inom den kultursfär till vilken folket hör – den 
må sedan stämma med vår tids idéer och ideal eller inte.”500 Två år senare 
skriver Mats Gellerfelt under rubriken ”Skolan och kulturarvet” om att 
kulturarvsbegreppet problematiseras i alltför hög grad. Även om 
kulturarvet förändras går det att nå en konsensus kring det, menar 
Gellerfelt. ”Trummar populistiska kultursidor dag ut och dag in om 
romanskrivande städerskor och brevskrivande fångar, så får obönhörligen 
Vilhelm Ekelund och andra töntiga stötar stryka på foten för det lättsmält 
dagsanpassade”, konstaterar han ironiskt och menar att det är ett 
Sisyfosarbete att åter upprätta ”en grundläggande respekt för det väster-

                                                
496 Brodow i SL 1/78, s 6-12. 
497 Wilson Lohse i SL 1/78, s 13f. 
498 Lång i SL 4/78, s 28f. 
499 Lång i SL 4/79, s 23f. 
500 Högström i SL 3/80, s 3f. 
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ländska kulturarvet”.501 I samma nummer argumenterar dock E Emilsson 
för ”eleven i centrum” och hävdar att litteraturhistoriska kunskaper inte 
nödvändigtvis har betydelse för elevernas självförverkligande.502 
Gellerfelt får svar två nummer senare av Arne Mandoki, som pekar på 
nya mediers marginalisering i skolan och hävdar att ”[d]e kulturyttringar 
som lever vidare och som kan kallas arv, är de konstverk som lever av sin 
egen kraft”.503 

Lars Gyllensten försvarar i nummer 5/1985 den kulturhistoriska 
bildningen och menar att såväl svenskämnet som orienteringsämnena i 
alltför hög grad styrs av ”modeämnen som skall plockas in”. Anpassning 
till ”barnens ursprung och arbetarklassens egen kultur” menar han leder 
till att de förmenas gemensamma referensramar.504 Liknande tankar har 
Lars Lönnroth i nummer 5/1986, men med en starkare betoning av det 
nationella kulturarvet. Lönnroth menar att skolan har fått en 
”snabbköpsfilosofi, enligt vilken folket sönderfaller i en lång rad olika 
’målgrupper’ med sinsemellan olikartade läsbehov”. Detta leder till en 
”dold elitism”, där nationallitteraturen förbehålls vissa grupper, menar 
Lönnroth.505 

Huvuddelen av debattörerna har en inställning till litteraturen som 
medför en traditionalisering av urvalet, även om argumenten är olika. Att 
också ledarsidan förespråkar ett tydligt kulturarv legitimerar 
åsiktsinriktningen i tidskriften. Det är värt att notera att denna debatt förs 
som starkast i tiden omkring Supplement 80:s införande. Med 
supplementet sker ett visst ifrågasättande av kulturarvet och förslag på 
titlar och författare har tagits bort. Detta kan tolkas som att den svagare 
inramning som den nya kursplanen innebär för litteratururvalet föranleder 
kulturarvsförsvarare att ta till orda. Samtidigt som styrdokumenten får en 
mer abstrakt karaktär lämnar debatten i Svenskläraren allt mer den 
övergripande nivån för att diskutera svenskämnets konkreta innehåll.506 

I 1986 års första nummer startar Kristian Wåhlin under rubriken 
Litteraturlådan ”en frågespalt och ett diskussionsforum om böcker, 
skönlitteratur och läsning”. Tanken är att läsarna ska höra av sig med 
frågor och synpunkter.507 Det hinner dock gå flera nummer innan något 
debattliknande inlägg publiceras, när Staffan Hildemar vänder sig mot en 

                                                
501 Gellerfelt i SL 1/82, s 6ff. 
502 Emilsson i SL 1/82, s 23f. 
503 Mandoki i SL 3/82, s 25f. 
504 Gyllensten i SL 5/85, s 8f. 
505 Lönnroth i SL 5/86, s 14ff. 
506 Jämför Svedner 1987. 
507 Wåhlin i SL 1/86, s 38f. 
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litteraturanvändning som enbart präglas av upplevelseläsning.508 Någon 
debatt uppstår inte heller nu och i stället använder Wåhlin ett par gånger 
Litteraturlådan till att skriva artiklar om Povel Ramels texter. I nummer 
3/1987 tar Wåhlin själv upp problemet med att inga brev från läsare 
inkommer till Litteraturlådan och han konstaterar att om ingen förändring 
äger rum läggs spalten ner om två nummer.509 Några brev inkommer och 
publiceras efter detta, men någon debatt skapas inte. Breven får i stället 
karaktären av enskilda inlägg i olika frågor. En debatt uppstår däremot 
kring hur litteraturorienteringsböcker bör skrivas, men artiklarnas 
anknytning till skolan är svag.510 Wåhlins Litteraturlåda är symptomatisk 
för den följande utvecklingen i Svenskläraren. Debattinlägg blir allt mer 
sällsynta och de inlägg som verkligen bemöts under andra halvan av 
undersökningsperioden är ett fåtal. Tidskriftens innehåll kommer därför 
att genomgå en förändring. Från att ha varit ett debattforum kommer den 
allt mer att bli av informerande karaktär. 

I samband med att arbetet med den nya läroplanen 1994 sätter igång 
behandlar ledarna i Svenskläraren flera gånger svensklärarnas 
arbetsvillkor. Exempelvis skriver Ingrid Nettervik i nummer 3/1992 att 
det är positivt att svensklärarens betydelse för elevernas personliga och 
intellektuella utveckling markeras, men hon menar också att det ryms för 
mycket inom svenskämnet och att en del måste rensas bort, till exempel 
massmediekunskap.511 Svensklärarföreningen tar här närmast på sig 
rollen av en fackförening som försvarar svensklärarnas arbetssituation i 
en tid när arbetsbördan förefaller öka. I samband med läroplansreformer 
ägde också förändringar rum i många skolors organisationer, för lärarnas 
del i riktning mot en utvidgad professionalitet i multiprofessionella 
organisationer, där läraren förväntas samarbeta i arbetslag och ta ett 
helhetsansvar för elevernas utbildning.512 Även om artiklarna i 
Svenskläraren inte uttryckligen vänder sig mot detta verkar föreningen 

                                                
508 Hildemar i SL 4/86, s 37. 
509 Wåhlin i SL 3/87, s 38. 
510 I debatten deltar förutom Wåhlin (SL 3/88, s 43ff. SL 4/88, s 45) Gunnar 
Hansson (SL 4/88, s 40f) och Håkan Kjellin (SL 4/88, s 42ff) Staffan Thorson 
uppmanar i två artiklar 1989 till debatt om förhållningssätt till läromedel i 
samband med att han presenterar en utredning om efterkrigstidens läromedel i 
svenska. Thorsons uppmaning är att läroboksförfattare måste ”tänka om”. I 
stället för heltäckande läroböcker som detaljstyr behövs handböcker som startar 
kunskapsprocesser. (Thorson i SL 3/89, s 38f och 4/89, s 13-22) Inte heller denna 
uppmaning leder till någon debatt. 
511 Nettervik i SL 3/92, s 2ff. 
512 Berg 2003, kap 1 och 2. 
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inta en reserverad hållning till de förändringar som kan beskrivas med 
Bergs termer.513 

I samband med 1994 års kursplaner förekom en viss, om än liten, 
debatt i Svenskläraren, men när nya kursplaner kommer år 2000 skapas 
inte någon motsvarande debatt. Samtidigt som de nya kursplanerna börjar 
gälla hösten 2000 publicerar tidskriften en lång debattartikel av Bo 
Renberg. Med utgångspunkt i Andersson et als bok Skolan och de 
kulturella förändringarna och Hargreaves bok Läraren i det postmoderna 
samhället argumenterar Renberg för att den pedagogiska rationaliteten 
måste ersättas av ett postmodernt sökande, där kritisk analys och förmåga 
att se helheter framhålls. Några nummer tidigare har Per Olov Svedner i 
en lång artikel belyst nyttan med ämnesdidaktikens intåg. Även om 
Svedner inte uttalar någon kritik i sin artikel är det underförstått att den 
ökade medvetenhet som didaktiken kan bidra till är önskvärd.514 

Båda dessa artiklar pekar på förändringar för svenskämnet och 
åtminstone Renbergs artikel måste betraktas som i viss mån 
kontroversiell i förhållande till svenskämnets mer traditionella uppgifter i 
form av kulturarvsbildning och färdighetsinlärning. Att varken denna 
eller någon annan artikel publicerad mellan åren 2000 och 2005 skapar 
någon debatt är därför anmärkningsvärt. De försök som görs att inleda en 
debatt kring ämnet bemöts, till skillnad mot 1970-talets debattartiklar, av 
tystnad. Detta skapar frågor om varför debatten har tystnat, särskilt med 
tanke på att den höga abstraktionsgrad som Lpf94 med tillhörande 
kursplaner uppvisar kan tyckas skapa ett ökat behov av att diskutera 
ämnets roll. Läroplansreformer och organisationsförändringar under 
1990-talet skapar såväl svagare inramning som svagare klassifikation. 
Det ökar betydelsen av den personliga dimensionen hos varje enskild 
lärare,515 men det väcker också frågan om vilka nya maktrelationer som 
utvecklas i förändringen.516 Kanske ligger svaret just i det av Renberg 
förespråkade postmoderna sökandet. Den fragmentisering av styr-
dokument som Hamilton menar har ägt rum under 1900-talet har 
osynliggjort den övergripande strukturen som håller ihop styr-

                                                
513 En av få saker som leder till någon form av debatt under 1990-talet är när Per 
Olov Svedner skriver om samarbetsinlärning som en motvikt till det ensamarbete 
som bland annat det individuella programmet innebär. (Svedner i SL 3/97, s 36ff) 
Lena Ågren tar tacksamt emot inbjudan till debatt, men går inte i direkt polemik 
med Svedner. I stället presenterar hon förslag och tankar kring en 
individualiserad undervisning. (Ågren i SL 5/97, s 34ff) 
514 Svedner i SL 1/00, s 5-10. 
515 Goodson 2003, s 66f. 
516 Bernstein 1996, s 24. 
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dokumenten.517 När innehållsbeskrivningar och metodanvisningar tas 
bort, så som är fallet i och med Lpf94, kan man fråga sig vad som blir 
kvar, vilka ideologiska dimensioner som i stället skapar förutsättningar 
för arbetet. Den utveckling mot osynlig styrning i form av ideologiavsnitt 
som Svingby ser på 1970-talet518 fullföljs knappast med 1990- och 2000-
talets kursplaner, vilket i praktiken kan tänkas innebära att hegemoniska 
ideologier kommer att styra svenskämnets konstruerande som en slags 
fasta orienteringspunkter när lärare tar sin tillflykt till något som kan 
upplevas som stabilt. När den dominanta ideologins värden blir alltmer 
outtalade, och till och med relativiserade, i kursplanerna, finns heller inga 
värden att öppet strida om på fältet. Om hegemoniska, djupt rotade 
föreställningar blir svaret på det postmoderna sökandet finns heller inte 
någonting att debattera längre. Vad som sägs blir därför inte det mest 
intressanta under undersökningsperiodens sista tio år, utan intresset ligger 
snarare i att ingenting sägs som skapar debatt. Denna ”debattens död” är 
en viktig indikation på vilka villkor svensklärare arbetar under och därför 
av intresse att ställa mot lärares ämneskonstruktioner. 
 
Från brist på helhet till postmodernt sökande 
Den bild av ämneskonceptioner som framträder i Svensklärarens debatt 
är långt ifrån enhetlig. Gun Malmgren har urskiljt tre huvudinriktningar i 
debatten under 1970-talet, där svenskämnet ses som antingen ett språk-
ämne, ett kommunikationsämne eller ett stoffstyrt ämne.519 Till detta kan 
fogas åsikter om att den humanistiska bildningen bör stärkas. Som visats i 
föregående avsnitt har debatten i Svenskläraren länge tydligt ideologiska 
förtecken, vilket också avspeglas i de ämneskonceptioner som före-
språkas. 

I nummer 4/1971 kommenteras den nya läroplanen och i första hand 
får det treåriga svenskämnet kritik för alltför små förändringar. 
Svenskämnet på de tvååriga utbildningarna anses i alla fall innebära ett 
halmstrå att greppa för svensklärarna. Bristen på helhetstänkande anses 
dock vara gemensam för de olika kursplanerna.520 Måhända är kritiken ett 
uttryck för att svenskämnet med sin uppdelning i språk och litteratur i 
högre grad än andra ämnen är utsatt för den fragmentisering av styr-
                                                
517 Hamilton 1990, s 41. 
518 Svingby 1978, s 208ff. 
519 Malmgren, G 1999, s 97ff. 
520 ”Att bygga hus på lösan grund” i SL 4/71, s 3f. Redan från och med nästa 
nummer är emellertid tonen mer kritisk även mot yrkeslinjernas kursplan i 
svenska. Man ser svårigheter med att skapa motivation hos eleverna och risken 
är att verksamheten endast blir en uppehållande lekstuga. 
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dokument som Hamilton sett under 1900-talet.521 Ämnets helhet är i 
vilket fall ett återkommande tema under hela undersökningsperioden. De 
ämneskonceptioner som olika företrädare förespråkar från det att Lgy70 
tas i bruk måste ses utifrån just detta styrdokument och utifrån de 
möjligheter som finns för ämnet att vara någonting annat än det som 
uttrycks i läroplanens formuleringar. 

Ganska snart efter att den nya läroplanen för gymnasiet tagits i bruk 
uppmärksammas färdighetsträningens ökade utrymme, men på 
Svensklärarens ledarsida framförs uppfattningen att förändringen inte är 
tillräcklig. Kommunikationsfärdigheter med ”det verkliga, levande livet” 
som utgångspunkt måste få ännu större betydelse och ”sådant gods som 
släpat med genom läroplanerna kanske därför att ingen haft mod att 
stoppa det åt sidan” måste tas bort.522 Det är inget orimligt antagande att 
det ”gods” som åsyftas bland annat är litteraturhistoriska bildnings-
ambitioner som under en lång tid ingått i läroplanerna. 

Åke Högström får stå som representant för den inriktning som 
förespråkar svenska som ett kommunikationsämne. Han menar att 
svenska, till skillnad från många andra ämnen, är svårdefinierat och att 
innehållets gemensamma nämnare är kommunikation. Förutom den i 
kommunikation naturligt ingående muntliga och skriftliga fram-
ställningen menar Högström att även litteraturhistorien kan anta detta 
perspektiv. Författares olika kommunikationsbehov och syfte skapar 
kommunikationssituationer som kan studeras genom frågor om vem som 
skriver, vilket syfte författaren har, vilka medel han använder sig av för 
att nå sitt syfte och så vidare. Litteraturhistoriska läroböcker är i sådana 
fall ett medel för att kunna kartlägga författarnas kommunikations-
situationer. Förutsättningar för detta arbetssätt menar Högström finns i 
Lgy70, men resultatet skulle fungera ännu bättre med en ny läroplan.523 I 
nummer 3/74 föregår Högström kritik om att hans förespråkade 
textläsning bortser från upplevelsen som läsningen innebär. Han menar 
att de inte utesluter varandra utan att upplevelsen kan vara en ingång till 
kommunikationsanalysen.524 

                                                
521 Hamilton 1990, s 41. 
522 ”Kunskaper och färdigheter” i SL 5/72, s 3ff. Ledarens förespråkande av 
kommunikationsfärdigheter kritiseras emellertid av Carl-Erik af Geijerstam och 
Bengt E Holmberg, som vill se ett bredare svenskämne. (Geijerstam i SL 1/73, s 
32ff. Holmberg i SL 1/73, s 35ff) 
523 Högström i SL 4/72, s 7-17. 
524 Högström i SL 3/74, s 20ff. Motivationsproblemen har även lyfts fram av 
Sylvia Danielson, som menar att färdighetsträningen måste sammankopplas med 
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Svaren på Högströms presenterade ämnessyn låter inte vänta på sig. 
Lars Melin ställer sig frågan vad kommunikation egentligen är i nummer 
1/1973 och kommer fram till att begreppet inte säger mer än 
benämningen svenska. Även om också Melin förespråkar kommunikation 
som det centrala i svenskämnet menar han att fokus ska vara på att 
finslipa elevernas språkliga redskap inför kommunikationssituationerna. 
Hans slutsats är därför att språkvård är ämnets viktigaste ingrediens, en 
åsikt som också stöds av flera andra skribenter.525 

Bourdieu talar om en heteronom pol och en autonom pol för det 
litterära fältet. Dessa begrepp går här att använda även för att benämna 
skolans språkfält utanför litteraturen. Förespråkandet av behovsstyrda 
kommunikationsfärdigheter innebär med stor sannolikhet att den 
heteronoma polens kapital, hämtade från maktens och ekonomins fält, i 
högre grad styr föreställningarna om språkundervisningens nödvändiga 
innehåll än den autonoma polens symboliska kapital. Ett 
kommunikations- och/eller färdighetsinriktat svenskämne minskar därför 
troligen skolans relativa autonomi. På denna punkt ligger artiklarna, även 
om de är kritiska till läroplanen, förhållandevis nära styrdokumentens 
ambitioner. De två nämnda inriktningarna får stort utrymme i 
Svenskläraren under 1970-talet och när ledarsidan förespråkar 
kommunikationsfärdigheter tenderar det att bli föreningens officiella 
inställning.526 

Om Högström och Melin har gemensamma utgångspunkter för 
svenskämnet avviker Gunnar Stenhag och Per Olov Svedners ämnessyn 
mer. De vänder sig mot att innehållet blir sekundärt och förespråkar ett 
stoffstyrt svenskämne. Stenhag och Svedner menar att ämnets identitets-
kris ligger just i att det saknar eget innehåll och därför endast blir ett 
bihang till andra ämnen. Exempelvis är läsning inget mål i sig utan ett 
                                                                                                          
yrkesutbildningen för att hjälpa svagpresterande elever. (Danielsson i SL 6/71, s 
8ff) 
525 Melin i SL 1/73, s 39ff. Se även Melin i SL 1/72, s 6-10. Det dåvarande 
statsrådet Ingvar Carlsson skriver också i nummer 1/1973 (s 7ff) om betydelsen 
av språkfärdigheter och menar att undervisningen framför allt måste inriktas på 
elevernas behov när de lämnat skolan. I nummer 1/1979 (s 10ff) ger sig Åke 
Pettersson in i debatten kring kursplanernas utseende. Han menar att målen 
måste bli tydligare och metodangivelserna färre. I ämneskonceptionen ser han att 
den formella skrivträningen borde stärkas. 
526 År 1974 publicerar emellertid Svenskläraren ett översatt avsnitt ur Neil 
Postman och Charles Weingartners The School Book, där författarna ifrågasätter 
meningen med läsning som färdighetsträning. Skolan har en större uppgift än 
yrkesförberedelse och man blir inte nödvändigtvis en bättre medborgare bara för 
att man är en bättre läsare, menar de. (Postman/Weingartner i SL 2/74, s 6-18) 
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medel för att nå kunskaper inom ämnets egna stoffområden, i första hand 
skönlitteratur, men även språk, massmedier och elevernas erfarenheter 
och upplevelser. Färdighetsträning för kommunikationssituationer byggs 
därmed in i ämnet. Stenhag och Svedner ser relationen mellan verket och 
läsaren som den väsentliga, till skillnad mot Högström som lägger 
tonvikten på relationen mellan författare och verk.527 De båda 
artikelförfattarnas ämneskonception öppnar större möjligheter för 
elevernas är i-kultur än vad de två andra framträdande konceptionerna 
gör. Svedner lyfter dessutom i en egen artikel fram att grunden för all 
litteraturmetodik är att läsningen måste möta elevens intressen för att 
kunna erbjuda komplement och alternativ.528 Det stoffstyrda svenskämnet 
kan därför förstås med hjälp av Halvorsens uppfattning att mötet mellan 
har-kultur och är i-kultur kan utgöra en ideal lärsituation.529 

I ledaren i nummer 2/1975 framförs åsikten att det är svenskämnet 
som vinner på samarbete med andra ämnen. All språkundervisning måste 
ha ett stoff och det är då ”likgiltigt från vilket område man hämtar det”,530 
vilket alltså strider mot Stenhag och Svedners stoffstyrda svenskämne. 
Ett kreativt språkanvändande, både för konstnärligt skapande och för 
brukstext, förespråkas även i nästa nummers ledare genom ett kraftfullt 
angrepp på arbetsböckerna, som man menar ”vingklipper” och ”förlamar” 
eleverna.531 Åke Högström, som i egenskap av redaktör för Svenskläraren 
kan antas ligga bakom dessa ledare, utvecklar resonemanget i en artikel i 
därpå följande nummer. Verklighetsanknutna arbetsområden och eleven 
som resurs i stället för läroböcker är slagorden.532 

Även om Svenskläraren publicerar många förslag på ämnes-
konceptioner är det alltså kommunikationsämnet som framskrivs från 
ledarsidan, en inriktning som snarast förstärks under 1970-talet. I 
nummer 5/1976 hävdar ledaren att  
 

                                                
527 Stenhag/Svedner i SL 2/73, s 7-13, SL 6/76, s 6-11 och SL 1/77, s 9-15. 
528 Svedner i SL 6/76, s 17ff. Stoffet som utgångspunkt förespråkas även av 
Bengt Nordling i nummer 5/1973 (s 19ff). Nordling, liksom Sten Schönbeck i 
nummer 6/1973 (s 19ff), betonar språkkunskapen, men ser inte nödvändigtvis 
färdighetsträning som vägen dit. 
529 Halvorsen 2001, s 252. 
530 ”Svenska – ett serviceämne?” i SL 2/75, s 3f. 
531 ”Att använda sitt språk” i SL 3/75, s 3ff. 
532 Högström i SL 4/75, s 6-11. Se även ”Lärare, stoff, elever” i SL 5/75, s 3ff. 
Även Kerstin Munck ansluter sig till ifrågasättandet av läromedlens roll, framför 
allt på de tvååriga linjerna. (Munck i SL 4/75, s 22ff) Se även Henriksson i SL 
5/78, s 18f. 
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det mål som måste te sig mest angeläget för en svensklärare – att 
skapa människor med en utvecklad förmåga att läsa, lyssna, tala 
och skriva, människor med förmåga till kontakt med andra. Det 
målet måste te sig mera angeläget än att till varje pris söka förmå 
elever att älska litteratur.533 

 
I nummer 4/1981 kommenterar Åke Högström den då nya kursplanen, det 
vill säga Supplement 80. Som positivt ser Högström den frihet som 
kursplanen ger och det moderna sätt på vilket litteraturen behandlas, men 
han menar också att det är viktigt att avnämarnas krav tillvaratas.534 I 
nummer 1/1982 är Högströms ledare tillbaka i förespråkandet av ett 
kommunikationsämne, där de bästa resultaten nås ”om den erfarenhets-
grundade kreativiteten får samspela med den renodlade färdighets-
träningen”.535 Argumentationen fortsätter, och förstärks, i nummer fyra 
samma år, där de nya styrdokumenten för grundskola och gymnasium 
diskuteras. Högström menar här att svenskämnet inte har tillräckligt med 
eget meningsfullt stoff för kommunikation och förespråkar därför 
samarbete med andra ämnen.536 

I det första numret 1984 återinträder Gunnar Stenhag och Per Olov 
Svedner i debatten med tankar kring det stoffcentrerade svenskämnet. 
Tankegångarna känns igen från de artiklar som samma författare lät 
publicera under 1970-talet, där innehållet är det primära i all 
kommunikation. Det innehåll som erfarenheten har visat mest användbar 
är litteraturen, enligt Stenhag och Svedner.537 

Ett år senare, i det första numret 1985, är även Lars Melin tillbaka 
med en debattartikel som menar att det språkliga stoffet får för lite 
utrymme till förmån för litteraturundervisningen. Utifrån ett antal besök i 
gymnasiets undervisningspraktik konstaterar han att ”man är oftast mer 
angelägen om att värna om kulturarvet genom idogt litteraturstudium än 
att förbereda eleverna för skriftliga uppgifter i högskolestudier, näringsliv 
och förvaltning.”538 

                                                
533 ”Om vikten av öppna dörrar” i SL 5/76, s 3f. Se även ledaren i nummer 
6/1978 (s 3f) nu undertecknad av Åke Högström. 
534 Högström i SL 4/81, s 5-10. 
535 Högström i SL 1/82, s 3f. 
536 Högström i SL 4/82, s 3f. 
537 Stenhag/Svedner i SL 1/84, s 14ff och 2/84, s 12f. Stenhag och Svedner 
vänder sig uttalat mot, som de menar, Pedagogiska gruppens snäva definition av 
medvetenhet hos eleverna som ett mål med undervisningen. Svenskämnet 
innehåller fler aspekter än de politiskt sociala, hävdar de. 
538 Melin i SL 1/85, s 8ff. 
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I och med att Britt-Marie Arkhammar övertar rollen som 
ledarskribent i Svenskläraren får ledarna en delvis annan inriktning och 
debatten om ämneskonceptioner får därför nya inslag. I nummer 3/1985 
konstaterar hon att svenska ”är vårt viktigaste personlighets- och 
kulturutvecklande ämne” och att ämnet inte får innebära en renodlad 
färdighetsträning.539 

I början av 1990-talet startar åter en debatt om svenskämnets 
konceptioner. Till stor del är företrädarna och åsikterna desamma som 
tidigare. Melin propagerar i nummer 1/1990 för ett kursutformat 
svenskämne, där elever efter behov och intresse kan välja vissa delar av 
ämnet. I nummer 3/1990 går flera debattörer till skarpt angrepp mot 
Melins synsätt. Exempelvis menar Stenhag och Svedner att Melins 
förslag strider mot principen om att alla har rätt att få en undervisning 
som leder till en allsidig utveckling.540 Melins svar kommer i nästföljande 
nummer, där han omformulerar sitt program till ett antal punkter. Bland 
dessa finns till exempel påståendet att svenskämnets odelbarhet delvis är 
en myt.541 Edqvist får möjlighet att replikera i samma nummer, där han 
lyfter fram att de val som Melins modell innebär för elever bidrar till att 
”fördjupa de socio-kulturellt betingade klyftor, som vi redan nu kan 
konstatera i gymnasiet”.542 Melin fortsätter i nummer 5/1990 med att 
konstatera att hans program missförstås och att bristen på valfrihet leder 
till en undervisning som kännetecknas av tvång.543 I en slutreplik hävdar 
Edqvist att frihet ges i en läs-, tal- och skrivundervisning i anslutning till 
litteraturläsning, inte i ett kurssystem för färdighetsträningen.544 

Ämnet återupptas i ledaren i nummer 4/1993, där Ingrid Nettervik tar 
ställning mot ett kursutformat svenskämne. ”Språk och litteratur är 
odelbara storheter”, skriver hon.545 Kritiska till de nya kursplanerna är 

                                                
539 Arkhammar i SL 3/85, s 3f. 
540 Stenhag/Svedner i SL 3/90, s 9f. Andra exempel är Ragnhild Nordén, som 
undrar om Melin är ”cynisk eller bara aningslös” när han i första hand tittar på 
yrkeslivets krav, medan Sven-Gustaf Edqvist bland annat ser Melin som 
”litteraturfientlig”. (Nordén i SL 3/90, s 10. Edqvist i SL 3/90, s 11ff) Liknande 
åsikter framför Britt-Marie Arkhammar, som också lyfter fram 
processorienterade arbetssätt med skönlitteratur som en tänkbar bas. 
(Arkhammar i SL 3/90, s 13f) 
541 Melin i SL 4/90, s 13f. 
542 Edqvist i SL 4/90, s 16f. 
543 Melin i SL 5/90, s 42f. 
544 Edqvist i SL 1/91, s 16. 
545 Nettervik i SL 4/93, s 3f. I samma nummer gläds Lilian Perme åt att 
”kursplaneförfattarna så helhjärtat stöder tanken att svenskämnet är ett, och att 
helhetssynen genomsyrar texten”. (Perme i SL 4/93, s 30ff) 
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Stenhag och Svedner i nummer 5/1994. De menar att språkfärdighet har 
fått för stort utrymme i A-kursen och att litteraturen endast blir ett medel 
för språkutveckling. B-kursen innebär en betoning av kunskap om 
litteratur, inte genom litteratur. Detta menar de, i linje med sina tidigare 
framförda åsikter, leder till ett splittrat ämne där litteraturens funktion 
reduceras.546 Torsten Ehrlow vänder sig mot Stenhag och Svedners 
uppfattning och menar att det är ett steg framåt att lärarna har fått större 
ansvar över sitt arbete.547 Svar kommer såväl från Stenhag/Svedner som 
från Edqvist i nummer 3/1995. De förstnämnda menar att Ehrlow 
egentligen inte kommenterar den kritik de har mot kursplanen, medan 
Edqvist menar att kursplanens betoning av språk för ämnet bakåt i tiden, 
”kanske ända till 1800-talet!”.548 

I inledningen av 2000-talet skriver Bo Renberg att de då nyutkomna 
kursplanerna i svenska talar för fåordigt om den nödvändiga bildningen 
och helhetstänkandet. Därför förblir skolan en produkt av gårdagens 
tänkande. De postmoderna dragen som han efterlyser uttalas inte 
tillräckligt tydligt, vilket han verkar befara leder till en konservering av 
undervisningspraktiken.549 I ledaren i nummer 2/2001 återkommer 
Renberg till helhetstänkandet i samband med att en utredning föreslagit 
ämnesbetyg i stället för kursbetyg, vilket han ser som ett steg i rätt 
riktning.550 Renbergs artiklar utgör närmast undantag efter 1995, där 
endast ett fåtal skribenter behandlar hela svenskämnet på en ideologisk 
nivå. Renbergs yttrande visar också en omsvängning i Svensklärar-
föreningens ståndpunkt om svenskämnets uppgift. Precis som för 
styrdokumenten är inte avnämarna längre i fokus, vilket tonar ner 
betydelsen för kommunikationsfärdigheter och ökar betydelsen för den 
individuella bildningen. Renberg uttrycker också en medvetenhet om hur 
den hegemoniska ideologin kan skapa horisontell reproduktion som 
konserverar praktiken, även om han inte använder de begreppen. 

                                                
546 Stenhag/Svedner i SL 5/94, s 18f. Nettervik ansluter sig till dessa åsikter i 
ledaren i nummer 3/1995 (s 3f). 
547 Ehrlow i SL 1/95, s 12f. 
548 Stenhag/Svedner i SL 3/95, s 16f. Edqvist i SL 3/95, s 17ff. I följande nummer 
konstaterar både Ehrlow och Stenhag/Svedner att de uppenbarligen gör olika 
läsningar av kursplanerna. Ehrlow ser integration mellan ämnets olika delar, 
medan Stenhag/Svedner ser splittring. (Ehrlow i SL 4/95, s 34f. Stenhag/Svedner 
i SL 4/95, s 35f) 
549 Renberg i SL 3/00, s 36-41. Samme Renberg skriver om kursplanerna på 
ledarsidan även i nummer 4/2000 (s 2f). I huvudsak är tonen då försonande 
gentemot styrdokumenten. 
550 Renberg i SL 2/01, s 2f. 
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Även om debattartiklarna många gånger innehåller enstaka inslag 
som tydligt vilar på en ideologisk grund, till exempel i form av 
postmoderna synsätt på samhället, saknas under 2000-talet de konsekvent 
genomförda ämneskonceptioner som kännetecknar debatten på 1970-talet 
och som lever kvar hos samma företrädare in på 1990-talet. I linje med att 
debatten kring övergripande frågor inom ämnet har avtagit verkar även 
behovet av att dryfta ämneskonceptioner på senare tid ha försvunnit, 
vilket, återigen, kan förefalla märkligt med tanke på styrdokumentens 
abstrakta utformning. En förklaring till detta kan möjligen hittas just i 
kursplanernas utformning. I och med Lpf94:s förarbeten och genom-
förande syns en tendens att Svensklärarens artiklar går från att tala om 
vad styrdokumenten borde vara till att tala om vad det som står 
egentligen innebär. Tolkningarna är påfallande disparata. Att kurs-
planerna har blivit mer abstrakta öppnar möjligheter för många olika 
tolkningar och diskursen rymmer därmed fler alternativ utan att bryta mot 
normerande styrdokument. Detta skapar ett större frirum för lärarna, men 
kräver också fler professionella ställningstaganden på ett individuellt 
plan. Alternativt är det tänkbart, precis som på en mer övergripande nivå, 
att hegemoniska uppfattningar kommer att få ökad betydelse. 
 
Motiverade och omotiverade texter 

Detta avsnitt avser studera hur fiktionstexter motiveras och används i 
Svensklärarens artiklar. I första hand innebär det att en rad publicerade 
metodexempel granskas, men vissa av artiklarna har en mer 
argumenterande karaktär. Precis som i min övriga framställning är det 
huvudsakliga intresset inte vilka enskilda texter som används, utan hur 
dessa motiveras.  Med denna utgångspunkt går det att studera 
förutsättningarna för texturvalen. Genomgången är även här kronologisk, 
men i det omfattande materialet har ett urval av artiklar varit nödvändigt. 
Dessa har valts för att visa en tydlig tendens angående texturvalet. 
Kompletterande exempel har placerats i fotnoterna. 

I föregående kapitel visades att värdering av litteratur är ett övnings-
moment som ingår i Lgy70. Detta återspeglas även i Svensklärarens 
metodartiklar under 1970-talet. Exempelvis arbetar Rolf Yrlid efter 
uppfattningen att litterär förståelse och analys kan betraktas och övas som 
en färdighet. I stället för att eleverna verbaliserar sina läsupplevelser av 
dikter föreslår han användning av skalor (komplicerad-okomplicerad, 
abstrakt-konkret, genomarbetad-nedkastad och så vidare) där de kan 
markera in olika dikter. Detta menar han är ett steg i riktning mot att lära 
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sig formulera iakttagelser verbalt.551 Hans-Eric Ekengren skriver i 
nummer 4/1973 om litteraturstudium på de yrkesinriktade linjerna. 
Läroplanens ambition att eleverna ska kunna ”ge uttryck för upplevelser, 
tolkningar och värderingar av det lästa” menar han i många fall är absurd 
på dessa linjer. En uppbyggnadsträning där eleverna lär sig använda 
litterära beskrivningsord och värderingskriterier på korta texter är en 
förutsättning för att de ska kunna uttrycka sina upplevelser av litteratur. 
Ekengren använder ett värderingssystem liknande det Yrlid använder för 
diktstudium, bland annat för att bedöma texter ur Fröroths antologi 
Författare och förfuskare.552 Ekengrens inställning kan ses som ett 
exempel på den krisstämpel som Gun Malmgren menar att svenskämnet 
på yrkesutbildningarna får i och med Lgy70.553  

En starkt normativ inriktning för ”den konstnärliga litteraturen” har 
Anna-Karin Blomstrands artikel ”Om triviallitteraturens förödande 
verkan” i nummer 5/1978. Hon menar att ”det i alla sammanhang passar 
att tala om litteratur”, till skillnad mot triviallitteratur. Enligt Blomstrand 
kan man tala om en författare som ’riktig’ och om ’den riktiga’ 
litteraturen, medan den dåliga litteraturen utgör ett hot genom ”sin 
passiviserande effekt”.554 För Blomstrand är det tydligt att värdehierarkier 
har ett existensberättigande och hon ser som sin uppgift att förmedla 
värdena hos en viss sorts litteratur. Bokens och författarens kvalitet är 
urvalskriterier och det är läraren som har kunskapen om vilka böcker och 
författare som besitter kvalitet och vilka som inte gör det.555 Även om 
Blomstrand utgör en ytterlighet i sina kvalitetskrav har hon det 
gemensamt med ovannämnda artikelförfattare att texters kvalitet, eller 
brist på kvalitet, är ett arbetsområde som ska ingå i undervisningen. De 
konkreta förslagen på texter är dock få, tänkbart därför att urvalet inte ses 
som ett problem. Såväl läroplanen som läromedel anger den litteratur som 
kan anses som god i de fall läraren känner sig osäker. 

Textförslag har däremot en rad andra artikelförfattare. Torsten 
Rönnerstrand redovisar exempelvis ett arbete med Strindbergs Mäster 
Olof som ett led i att integrera svenska och historia. Textvalet motiveras 
med att dramat ”kastar ljus över två skilda perioder i den svenska 

                                                
551 Yrlid i SL 2/72, s 18ff. 
552 Ekengren i SL 4/73, s 10-21. Ett annat metodexempel rör modernistisk dikt, 
där Kristian Wåhlin presenterar ett antal kriterier som kan användas för att förstå 
hur författaren har tänkt. (Wåhlin i SL 2/73, s 15ff) 
553 Malmgren 1999, s 95f. 
554 Blomstrand i SL 5/78, s 10ff. 
555 Jämför Ganetz 2000, s 25ff och Buckingham 1990a, s 6ff. 
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historien”.556 Mobergs roman Invandrarna är ett annat exempel på hur 
historia och svenska kan integreras.557 I nummer 6/1972 presenterar Åke 
Högström en arbetsmodell för kommunikationsämnet svenska. Skön-
litteratur ska där studeras som en författares kommunikationsbehov, inte 
som en exponent för exempelvis en litterär epok. Vid läsning av utdraget 
om Gunnars på Lidarände död sker diskussionen bland annat utifrån 
frågor om vilken avsikt författaren tycks ha haft med berättelsen och hur 
han har förverkligat sin avsikt.558 Noterbart är att Högström, liksom 
övriga nämnda, verkar använda sig av en etablerad kanon i texturvalet, 
trots att litteratur för honom enbart handlar om kommunikation. Möjligen 
påverkar det litterära fältets autonoma pol även Högström i så hög grad 
att olika målsättningar med ämnet inte medför olikheter i texturvalet. 

Som synes är elevernas upplevelse inte av särskilt stor vikt hos 
ovanstående artikelförfattare och i de fall den förekommer i diskussionen 
förutsätts samsyn bland eleverna. Större vikt vid elevernas läserfarenheter 
lägger Tomas Oliv. Han menar att bokbeståndet ska styras av läsbarhet, 
vilket inkluderar såväl romaner och deckare som debatt- och barnböcker. 
Oliv redovisar även en uppräkning av de titlar han brukar använda. Med 
några få undantag stämmer listan emellertid väl överens med de 
läsförslag som återfinns i Lgy70:s supplement.559 Även om Oliv lyfter 
fram elevernas läsupplevelser är det inte detsamma som att utrymme ges 
för elevernas är i-kultur. Textvalen verkar i hög grad vara förutbestämda 
och det är endast upplevelsen som utgår från eleven. Till stor del kan det 
säkerligen förklaras med läroplanens utformning, där en lång rad 
författare och titlar föreslås i supplementen. Visserligen förekommer inte 
några obligatoriska verk, men uppräkningarna kan ändå förväntas ha en 
normerande effekt och därmed bidra till en skolkanon. De titlar och 
författare som nämns i Svenskläraren tyder på att så är fallet. Debatten 
handlar om svenskämnet på en mer allmän nivå och det konkreta 
innehållet diskuteras sällan. Texturval är helt enkelt inte ett problem. I 
den förhållandevis starka inramning och starka klassifikation som råder 
                                                
556 Rönnerstrand i SL 4/78, s 6-11. 
557 Melander/Hagström i SL 5/78, s 15ff. 
558 Högström i SL 6/72, s 14-22. 
559 Oliv i SL 6/75, s 9-16. De tidigare nämnda debattartiklarna av Gunnar 
Stenhag och Per Olov Svedner innehåller även metodbeskrivningar där 
antologier ges en viss betydelse. En motivkrets är ett annat exempel på en 
texturvalsprincip, men artikelförfattarna anger inte närmare vilken typ av texter 
det kan handla om. (Stenhag/Svedner i SL 1/77, s 9-15) Bengt Brodow ansluter 
sig till dem som menar att eleverna inte accepterar ett helt lärarstyrt texturval och 
en fastslagen metod. I stället måste även de ha ett reellt inflytande över 
undervisningen. (Brodow i SL 1/78, s 6-12) 
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förefaller lärares habitus uppvisa små skillnader angående vilket 
kulturellt kapital som är betydelsefullt. Detta innebär att innehållet i form 
av texturval reproduceras, även om målen med läsningen skiljer sig 
väsentligt åt i de olika metodförslagen. På denna konkreta nivå syns 
därför under 1970-talet inte några strider om vilka fältets värden är när 
det gäller litteraturen. 

I Svenskläraren under 1970-talet är film den enda fiktionstext som 
omskrivs förutom litterära texter. Gösta Carlsons artikel i nummer 2/1971 
kan ses som representativ för flera artiklar, även om skillnader mellan 
dem finns. Carlsson menar att filmkunskapsmomentet bör kunna 
likställas med läsning av litteratur och att metodiken är densamma. 
Elevernas upplevelser ses som utgångspunkt, men också övergripande 
frågeställningar där film är ett samhällsfenomen förespråkas. Filmurvalet 
bör vara bland filmer som eleverna är bekanta med, då det ger större 
möjligheter till fördjupning. Som exempel tar Carlson upp James Bond-
filmen Agent 007 med rätt att döda.560 Med Carlsons, liksom flera andras, 
utgångspunkter är ambitionen att elevernas är i-kultur blir en del av 
undervisningen. För flera av skribenterna tenderar filmanvändning att få 
samma funktion som läsning av skönlitteratur, dock utan en historisk 
orientering. Det görs följaktligen ingen skillnad mellan film och skriftliga 
texter. Till viss del kan det antagligen förklaras med att den rörliga bilden 
fortfarande är en ny företeelse i skolan. Filmen blir ytterligare ett sätt, och 
i vissa avseenden ett lättare sådant, att nå några av de mål som 
svenskämnet, och kanske särskilt litteraturläsningen, har. Film som 
medium är knutet till eleverna på ett annat sätt än litteratur och kan därför 

                                                
560 Carlson i SL 2/71, s 10-15. I samma nummer skriver Sten Åke Hedström om 
filmundervisningens problem. Läroplanen tenderar att se filmen som en litterär 
konstart och därmed är risken att den blir ett bihang till litteraturstudiet, utan att 
dess särart behandlas. Varför och hur en film kommit till är viktigare än till 
exempel när och av vem, anser Hedström och förskjuter därmed tanken om att 
endast ägna sig åt en orientering i filmens historia. (Hedström i SL 2/71, s 16ff) 
Filmhistoriska studier vänder sig även Åke Högström mot. I 
kommunikationsämnet svenska är filmen en text som andra och i första hand blir 
filmstudiet ett försök att utröna vilka medel regissören använder för att uppnå 
önskad effekt. (Högström i SL 6/73, s 12ff) Även Anna-Karin Blomstrand 
ansluter sig till uppfattningen att filmkunskap i första hand handlar om 
kommunikation och hon föreslår att elever använder litterära texter som 
utgångspunkt för diskussioner kring hur de skulle kunna filmatiseras. 
(Blomstrand i SL 2/74, s 20-25) Även Tomas Oliv undviker att göra 
filmkunskapen till en historisk orientering, emedan hans förslag är elevcentrerat. 
Elevernas upplevelser utgör grunden för diskussionen och läraren deltar på lika 
villkor som eleverna. (Oliv i SL 6/74, s 6-11) 
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underlätta undervisningen. Den ses ännu inte som något ”hot” mot under-
visningen eller mot eleverna. Detta kommer att förändras under 1980-
talet. 

Även 1980-talet ser en rad artiklar där kvalitet är det grundläggande 
kriteriet för texturvalet, men samtidigt sker en viss förändring i metod-
exemplen. Gradvis ökar problematiseringen av vilka texter som ska 
användas i undervisningen, samtidigt som allt fler konkreta exempel på 
textval ges. Det sistnämnda gäller båda typerna av artiklar. 

1980-talet inleds med att Carl-Göran Ekerwald beklagar att inte 
klassikerna föreskrivs på ett tydligare sätt i styrdokumenten. Två 
veckotimmar föreslår han ägnas åt högläsning av texter med en 
”inneboende attraktion”. Tiden kan tas från ”[a]llt det andra krafset som 
myndigheterna stoppat in i svenskämnet”. Ekerwald nämner ett stort antal 
titlar och menar att bland andra Djungelboken, Oliver Twist och En 
världsomsegling under havet är oundgängliga titlar för ett skol-
bibliotek.561 Även om Ekerwald förespråkar ett konservativt texturval är 
flera av de exempel han nämner inte upptagna i planeringssupplementen 
till Lgy70.562 Liknande åsikter framför Högström i ledaren i nummer 
5/1981 när han argumenterar för kulturarvets betydelse. En förslagslista 
på titlar att läsa är ett önskemål. I det moderna samhället är det viktigare 
än någonsin att få perspektiv på tillvaron, vilket kan ske bland annat 
genom litteraturundervisning, menar Högström.563 Denna linje fortsätts 
av Britt-Marie Arkhammar när hon i ledaren i nummer 5/1984 menar att 
”[v]år främsta litteraturskatt” inte är relativistisk. Exempelvis är isländska 
sagor, Bellman och Strindberg ”alltid självklara att ingå i en litterär 
allmänbildning”.564 Svensklärarföreningens ”officiella” inställning genom 
ledarsidan tar fortfarande ställning för en stark kulturarvsförmedling. 

                                                
561 Ekerwald i SL 2/80, s 5ff. 
562 Fler exempel med liknande resonemang, om än inte med lika kraftfulla 
tongångar som Ekerwald, finns. Ingrid Nettervik skriver om litteraturläsning på 
teknisk linje. Per Gunnar Evander är en författare som hon menar ”går hem” här. 
Evander är inte svårläst, men har ändå ett ”konstnärligt och litterärt högt 
stående” språk. (Nettervik i SL 2/81, s 25ff) Nettervik använder också uttryck 
som ”självklar” och ”måsten” när det gäller Almqvist. (Nettervik i SL 3/93, s 
20ff) Inger Fogelklou skriver om hur Trymskvädet väcker intresse hos 
yrkeselever (Fogelklou i SL 1/85, s 12f) och Gertrud Nordahl skriver om arbetet 
med Shakespeare på tvååriga linjer. (Nordahl i SL 1/85, s 14ff) Ingen av dessa 
diskuterar textvalen, men Fogelklou hänvisar till läroplanens formulering om 
läsning av äldre texter och Nordahl nämner läroböcker där textutdrag 
förekommer. 
563 Högström i SL 5/81, s 3f. 
564 Arkhammar i SL 5/84, s 3f. 
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En slags mellanställning i litteratururvalsfrågan intar Stefan Estby i 
nummer 4/1980. Han menar att Pär Lagerkvist knappast har någonting att 
ge elever som normalt endast läser MacLean, men vill ändå inte hamna i 
”kiosklitteraturträsket”. Mellanställningen hittar Estby i till exempel Sven 
Hassel, som väcker intresse hos eleverna och därför kan hjälpa eleverna 
till läsutveckling.565 Gunilla Molloy går ett steg längre än Estby när hon 
menar att den litteratur ungdomar läser måste respekteras, även om 
lärarna själva tar avstånd ifrån den. Molloy använder det metodiska 
greppet att ge flickorna western- och deckarböcker och pojkarna läkar- 
och herrgårdsromaner. Därefter arbetar de med att identifiera 
återkommande och typiska drag i böckerna.566 I nummer 4/1983 skriver 
Birgitta Andén och Kerstin Munck en artikel om läsningen av Selma 
Lagerlöf på en tvåårig gymnasielinje. Andén och Munck vill ge 
klassikerna utrymme och menar att Nils Holgerssons underbara resa 
genom Sverige möjliggör en rad infallsvinklar, till exempel historiska, 
socioekonomiska och psykologiska sådana. Att många elever har luckor 
från grundskolan och att många elever är invandrare motiverar ett sådant 
arbete. Trots att Andén och Munck stötte på motstånd bland eleverna är 
de efter läsningen stärkt i sin uppfattning att de handlade riktigt när de 
utifrån ”denna elevgrupps behov vågade välja ett på Fo-linjen så oväntat 
verk”.567 
                                                
565 Estby i SL 4/80, s 23. Estby ser i en annan artikel kvantitet som ett sätt att nå 
kvalitet i litteraturläsningen. Noveller eller antologiutdrag är ett första steg innan 
romanläsning tar vid. Urvalet kan läraren styra och är oftast beroende av 
tillgången. Vid sidan av de gemensamma böckerna läser eleverna ’valfria’ 
romaner och arbetar med dem efter ett analysschema. (Estby i SL 3/83, s 15ff) 
566 Molloy i SL 5/82, s 10-15. I en annan artikel skriver Molloy om hur hon 
arbetar med Strindbergs Tjänstekvinnans son som ett exempel på en text som 
eleverna kan känna igen sig i. I ”igenkännandets närhet” arbetar eleverna med 
sina egna upplevelser i kreativitet och lust. (Molloy i SL 4/83, s 8ff) 
567 Andén/Munck i SL 4/83, s 12ff. Jan Thavenius betonar än mer kontextens 
betydelse: ”Svenskämnet är ett humanistiskt ämne och det ska handla om jaget 
och världen. Basta! Det ska inte vara någon sorts redskapsbod”. (Thavenius i SL 
4/82, s 23) Thavenius kritiseras av Carl-Eric Johansson i en artikel som 
behandlar kulturens roll i skolan. Johansson menar att Thavenius fokusering på 
elevernas egna erfarenheter leder till ”något som närmast liknar studiecirkel i 
ABF”. Traditionen har avskaffats i skolan och kan därför inte längre användas 
för att bekämpa den ”fördummande skitkulturen” som kommersialismen har 
medfört. (Johansson i SL 3/83, s 7ff) I ett annat metodexempel diskuterar Munck 
betygssättning i litteraturundervisning. I några konkreta exempel förespråkar hon 
texttolkningar där eleverna kombinerar inlevelse med historiska kunskaper. 
Arbetet sker bland annat med texter av Sapfo och Stiernhielm, dock utan att 
urvalet motiveras. (Munck i SL 6/80, s 18ff) Som ett exempel på den 
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Den typ av resonemang som Estby, Molloy och Andén/Munck för 
ska ses som typiska för en kategori artiklar som blir allt vanligare under 
1980-talet. I dessa förs en tämligen ingående diskussion om varför vissa 
typer av texter ska väljas. Ibland ligger textvalen utanför de som tidigare 
föreslagits i styrdokument, men även de exempel som kan sägas tillhöra 
”klassikerna” får uttalade motiveringar till varför just de ska användas. 
Detta kan ses mot bakgrund av de förnyade kursplanerna 1975 och 1982, 
där titlar och författare inte längre föreslås. Den självklara status som 
vissa texter tidigare hade försvagas med de nya styrdokumenten, vilket 
verkar skapa förutsättningar för ett bredare texturval. Även om 
styrdokumenten också fortsättningsvis förespråkar kulturarvets roll i 
undervisningen är det ett kulturarv som i högre grad än tidigare är 
problematiserat. Denna typ av svagare inramning är säkerligen en 
bidragande orsak till att också artikelförfattarna ser det som nödvändigt 
att motivera sina textval. För fältet som sådant kan en ökad debatt om 
innehållet leda till en strid om det framtida kapitalet, men för den 
individuella läraren sker inte nödvändigtvis någon förändring. I och med 
att inga positionsförändringar påtvingas kan smaken förbli densamma, 
även om den kräver motiveringar.568 

Problematiseringen av texter gäller även i andra medier, men här 
skiljer sig åsikterna tydligare åt. Ingrid Nettervik pekar i nummer 3/1982 
på litteraturen som en motbild till ”videomarknaden”. Videon är en orsak 
till skolelevernas ökade koncentrationssvårigheter och leder till att 
”[f]ördomar befästs, våldet blir något naturligt och självklart, passiviteten 
ökar och initiativförmågan försvagas”. Vidare hänvisar Nettervik till Siv 
Widerberg, som kunnat iaktta hur barn inte bara slåss annorlunda på 

                                                                                                          
stoffcentrerade undervisningen som Stenhag och Svedner förespråkar presenterar 
Brita Lorentzson-Ekengren ett arbete med På västfronten intet nytt på en tvåårig 
linje. Hon motiverar textvalet med att romanen är lättläst, att krig-fred alltid är 
ett aktuellt tema och att romanen är ett tacksamt arbetsmaterial till exempel för 
att studera miljö- och personskildringar och som diskussionsunderlag. 
(Lorentzson-Ekengren i SL 2/84, s 7-12) Kristian Wåhlin skriver om hur 
dramerna Lysistrate och Regeln och undantaget har skapat ett bra arbetsklimat i 
klassrummet. Han menar att det var textvalen, inte metoden, som var avgörande 
för detta i och med att de ”behandlar mänskliga problem från ett 
underklassperspektiv: i det förra fallet kvinnornas, i det senare bärarens, 
arbetarens”. Förhållandet mellan textval och elevens upplevelse är centralt när 
man diskuterar vad som måste läsas av kulturarvet. (Wåhlin i SL 1/87, s 35f) Per 
Olov Svedner skriver om hur man kan arbeta med Victor Hugos En dödsdömds 
sista dagar. Boken är utgiven i Svensklärarserien och anses vara ”mycket 
fängslande”. (Svedner i SL 2/90, s 14ff) 
568 Jämför Bourdieu 1995, s 128f. 
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grund av videofilmernas hjälteideal, utan till och med faller annorlunda, 
”inte längre mjukt med sina barnakroppar utan stelt som sina förebilder, 
som visar sin styrka också i fallet”. Omsorgsfullt, av läraren, valda 
böcker ska motverka detta.569 Eva Ingelstedt menar däremot att litteratur 
och film ömsesidigt kan berika varandra när hon låter Odysseus möta 
Terminator i nummer 5/1993. Ingelstedt vill få eleverna ”att känna att 
litteraturen verkligen angick dem”. Hon arbetar därför med både 
innehållsmässiga och berättartekniska jämförelser mellan den gamla 
texten och den moderna filmen för att eleverna ska se sambanden. 
Populärfilmen skapar möjligheter att ”bearbeta känslor i en tillvaro som 
många känner är osäker och kaotisk”.570 

Kristian Wåhlin presenterar i nummer 1/1984 ”rocklyrik” som ett 
komplement till den vanliga lyrikläsningen. Wåhlin menar att lyrik över 
huvud taget är en försummad genre i skolan och han konstaterar att till 
”poesin måste vi också självklart räkna hela det väldiga området av visor 
och låtar”. Bland annat pekar han på psykologiska förklaringsmodeller 
till rockens popularitet hos ungdomar. Som exempel på användbara texter 
nämner han bland annat Hoola Bandoola band och Ulf Lundell.571 
Rocktexter diskuteras också av Olle Thörnvall i nummer 3/1985. Han 
menar att dessa tillhör den kultur ungdomarna dagligen kommer i kontakt 
med, men anger också ”en ökad insikt i hur rocktexter fungerar språkligt” 
som ett mål med arbetet. Intresset kan sedan ledas över till annan lyrik, 
men det får inte vara det enda målet. Tonvikten ligger, med elevernas 
erfarenheter som grund, på den innehållsliga sidan.572 

Styrdokumentens svagare inramning skapar även ett utrymme för en 
diskussion om hur textbegreppet kan vidgas. Grunden verkar vara 
föreställningar om elevernas är i-kultur, antingen att den ska nyttjas som 
en möjlighet att utveckla elevernas intressen eller att eleverna ska hjälpas 
att skydda sig mot olämpligt innehåll. 

Om tendensen under 1980- och början av 1990-talet är att alla texter 
kräver motiveringar för sin existens som undervisningsmaterial inträffar 
ytterligare en förändring omkring 1994 års läroplansreform. Även om det 
inte går att hitta några brottliknande tendenser verkar förändringarna i 

                                                
569 Nettervik i SL 3/82, s 16ff. 
570 Ingelstedt i SL 5/93, s 38f. 
571 Wåhlin  i SL 1/84, s 24-29. 
572 Thörnvall i SL 3/85, s 18ff. Ett annat exempel är när Magnus Röhl och Håkan 
Kjellin redovisar en läsning av en serie i serietidningen Agent X-9. De menar att 
serier måste ses som just serier och inte en förenklad variant av en bok. 
Jämförelser med böcker kan göras för att ”få grepp om” subgenren. (Röhl/Kjellin 
i SL 5/86, s 30ff) 
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Svensklärarens artiklar sammanfalla till viss del med nya kursplaners 
införande. Efter 1994 utvecklas två relativt tydliga inriktningar angående 
villkoren för texturval. 

Den första inriktningen blir framför allt synlig omkring och efter 
sekelskiftet och utgörs av en grupp artiklar där textvalen inte närmare 
motiveras. I stället blir metoden det centrala. Exempelvis skriver Sven-
Gustaf Edqvist i nummer 3/2000 om hur Evert Taube kan användas i 
undervisningen. Edqvist menar att det är ”verkligen illa ställt” om 
eleverna inte har kunskap om denna ’nationalskald’. Bekantskapen med 
Taube underlättar för eleverna att ”få beredskap för annan och ’svårare’ 
lyrik”.573 Anmärkningsvärt är att Edqvist för samma resonemang redan 
1984 i Svensklärarföreningens årsskrift. Samma argumentation är alltså 
gångbar dryga femton år senare och med en ny läroplan. I årsskriften 
1984 finns tydligt motstridiga uppfattningar om det gemensamma 
kulturarvet och det är rimligt att anta att debatten också var levande under 
tidsperioden.574 Någon motsvarighet syns däremot inte i 2000-talets 
nummer av Svenskläraren, där Edqvists artikel inte föranleder något 
bemötande. 

Litteraturhistorisk bildning är också viktigt för tre svensklärare som 
kallar sig Hybrisgruppen. De har som grundmålsättning att ständigt 
ifrågasätta och i en artikel i nummer 1-2/2002 vill de utveckla 
svenskämnet efter en egen modell. Som grund har de dock det väster-
ländska kulturarvets epokindelning, till vilket de sedan relaterar alla 
texter. Artikeln ger intrycket att deras ambition att ifrågasätta handlar om 
arbetssätt snarare än innehållet trots att de ser den didaktiska frågan 
Varför som en nyckel till framgång.575 Tilltron till litteraturens möjlig-

                                                
573 Edqvist i SL 3/00, s 46f. Lilia Sellman lyfter i en artikel i nummer 1/1996 
fram reflektionsskrivandets betydelse vid litteraturläsning. Sellman menar att 
”[t]exter av alla slag kan användas som bas för reflexioner”, men de förslag hon 
själv ger hämtas från en relativt tydlig litteraturhistorisk kanon. Exempelvis 
redovisar hon skrivuppgifter utifrån Homeros, Shakespeare och Strindberg. 
(Sellman i SL 1/96, s 16-20) 
574 Edqvist 1984, passim. Tillsammans med Edqvist lyfter bland andra Lars 
Lönnroth och Britt-Marie Arkhammar fram vikten av gemensamma kulturella 
referensramar, medan bland andra Jan Thavenius, Gunnar Hansson och Kristian 
Wåhlin pekar på problematiken runt det ”gemensamma”. 
575 Ljunggren/Håkansson i SL 1-2/02, s 5ff. Henric Bagerius och Carl Håkansson 
ifrågasätter däremot de historiska momenten i svenskämnet. I en debattartikel 
betonar de svenskämnets ansvar för förmedling av ett litterärt kulturarv, men de 
menar att detta kan ske genom tidlösa texter och utan litteraturhistoriska 
kunskaper. (Bagerius/Håkansson i SL 4/98, s 42ff) Sven-Gustaf Edqvist reagerar 
mot detta och hävdar att de historiska kunskaperna behövs för att kunna förstå de 
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heter är också stark hos Ulrika Lundquist när hon berättar om sitt arbete 
med litteratur under tematiska rubriker. Lundquist nämner ett antal titlar 
och säger att hon själv väljer ut texter ”utifrån elevernas nivå och mitt 
eget tycke”, men låter ibland också eleverna ta med valfria texter. 
Huvudprincipen verkar vara att textens innehåll ska beröra eleverna när 
de i ett beskrivet tema ”läser/skriver/samtalar om allt från identitet, 
respekt, vänskap och bakgrund till solidaritet med de svaga, sorg och 
avsked”.576 

Ovanstående metodexempelförfattare har det gemensamt att de 
resonerar kring hur man får elever, ibland omotiverade sådana, att läsa de 
texter man arbetar med. Metoden är ett sätt att motivera eleverna att möta 
en har-kultur. En annan artikelförfattare, Anne Heith, verkar inte uppfatta 
detta som problematiskt när hon skriver om hur man kan arbeta med Imre 
Kertész Mannen utan öde. Hon ser denna ”kvalitetsbok” som en motvikt 
till ”hollywoodestetikens sentimentala effekter” och menar att den lämpar 
sig bra för estetisk reflektion, i första hand genom sitt särpräglade språk 
och sin speciella stil.577 I sina exempel med berättarpositioner och 
retoriska figurer befinner sig Heith till synes på en annan nivå än övriga 
skribenter. Gemensamt med de övriga har hon synsättet att vissa texter 
har någon egenskap, i detta fall estetisk kvalitet, som gör att användandet 
av den inte behöver diskuteras eller motiveras. Det förefaller som om 
                                                                                                          
litterära verken. Han reagerar också kraftigt mot att Bagerius och Håkansson har 
använt begreppet erfarenhetspedagogik i sin artikel. Edqvist kallar det ”en 
gammal gengångare” och ett ”68-mode som tycks ha överlevt Berlinmurens 
fall”. Skolan ska ”stå för och förmedla en annan kultur”, enligt Edqvist. (Edqvist 
i SL 5/98, s 40ff) Renberg kritiserar också Bagerius och Håkansson, men har en 
annan utgångspunkt. Han menar att den snabba samhällsutvecklingen kräver 
historiska och kulturella referenspunkter. Genom en konsekvent koppling mellan 
historiska texter och ungdomstillvänd litteratur upplevs litteraturhistorien som 
nyttig för eleverna. (Renberg i SL 5/98, s 42ff) I två andra artiklar skriver Bo 
Renberg och Ulrika Lundquist om hur man kan arbeta med Odysséen. Ingen av 
dem diskuterar varför just den texten ska användas, men Lundquist anger att 
vissa texter har ”tidlösa kvaliteter för vilken läsare som helst”. Renberg nämner 
även Mio, min Mio som ett textexempel och menar att den har ”terapeutisk 
potential” i en positiv bemärkelse. (Renberg i SL 3/00, s 10ff. Lundquist i SL 
3/00, s 16f) 
576 Lundquist i SL 2/2004, s 24ff. 
577 Heith i SL 1/03, s 5ff. Andra exempel på att särskilda författare eller verk lyfts 
fram är när Agneta Wickman-Skult presenterar ett arbete med Goldings 
Flugornas herre som grund (Wickman-Skult i SL 1/04, 33ff) och när Ingrid 
Branje Nielsen lyfter fram Harry Martinson som tillhörande de ”viktiga böckerna 
och författarskapen” som eleverna ska få med sig. (Branje Nielsen i SL 2/04, s 
32ff) Några utförligare motiveringar till textvalen finns inte. 
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man inte förväntar sig att någon ska ifrågasätta användandet av dessa 
texter. Från att under 1980-talet ha varit i en position där alla texttyper 
motiverades har Svensklärarens metodexempel till 2000-talet förändrats 
på så sätt att en grupp texter har tillräckligt kulturellt kapital för att inte 
behöva motiveringar. Bourdieu beskriver det som att ”när strukturerna i 
det som varseblivs bestämmer perceptionen, uppfattas allt som 
självklart”.578 Samtidigt visar artikelförfattarnas argumentering att det i 
de flesta fall inte handlar om att förmedla konsensusanalyser av texterna. 
Metoderna som utvecklas ger eleverna en lika viktig roll som stoffet i 
läsningen. Det handlar därför inte om en fullständig rutinisering av 
undervisningen, där såväl innehåll som metoder reproduceras utan 
reflektion. En rimlig slutsats är att det självklara i första hand ligger i 
textvalen, inte i användandet av texterna. Även om kursplanerna från 
1994 och 2000 inte innehåller några textförslag finns en betoning av ett 
obestämt kulturarv och samtidigt en problematisering av elevernas 
betydelse för undervisningens innehåll. Den hegemoniska status som ett 
antal ”klassiska” texter får i Svenskläraren är möjligen en följd av 
kursplanernas abstrakta och ibland motsägelsefulla karaktär. 

Den andra inriktningen består av ett antal metodartiklar där 
författarna har ansett det relevant att presentera varför vissa texter 
används eller kan användas i undervisningen. Flera av dessa artiklar 
innehåller direkta uppmaningar att använda en viss typ av texter. 

Sten Ewerth skriver under rubriken ”Kriminalromaner på dyrbar 
lektionstid?” om hur han belönar en klass tidigare litteraturhistoriska 
prestationer genom att ägna sig åt deckarläsning. Ewerth lämnar ett visst 
utrymme för individuella önskemål, men väljer själv ut de författare som 
lämpar sig för läsning. I artikeln diskuterar han urvalet och konstaterar att 
 

[e]n sådan här lista kan emellertid med största sannolikhet inte 
göras invändningsfri. Dessutom är det ett visst nöje att få plocka 
med några av sina egna favoriter, varvid några minst lika förtjänta 
alltså får stryka på foten.579 

                                                
578 Bourdieu 1995, s 131. Resultatet kan jämföras med Williams undersökning 
Stjärnor utan stjärnbilder, där hon med utgångspunkt i Bourdieu menar att ett 
verk blir kanoniserat om det tillfredsställer dem som bedömer litteratur vid en 
given tidpunkt. Williams slutsats är att vita, manliga, klassiska författare 
fortfarande håller ställningarna med institutionens hjälp. I den mån kvinnor får 
plats är det på männens villkor. En patriarkalisk ordning råder och kvinnornas 
litterära kapital har inte samma status. (Williams 1997, passim) 
579 Ewerth i SL 5/95, s 32f. Ewerth återkommer ett par år senare med ett 
metodexempel rörande historiska romaner. Den aktuella klassen läste hela sin 
historiekurs under ett år och Ewerth ville ”ge historieläraren eldunderstöd, d.v.s. 
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Steven Ekholm skriver om fantasylitteratur och menar att det finns många 
fördomar mot denna genre bland lärare. Att arbeta med fantasy innebär 
att ”ta elevernas eget läsintresse på allvar”, menar Ekholm.580 Karl G och 
Lilian Fredriksson ser deckaren som ett utmärkt ”underlag för 
berättartekniska studier”, men till skillnad från Heiths ovan nämnda 
berättartekniska studier tar dessa två deckargenrens lämplighet för 
ungdomar som utgångspunkt. Deckaren behandlar ”fundamentala frågor i 
samspelet mellan länder och människor” och ”ungdomsdeckaren ger […] 
en provkarta på samhällsfrågorna som de framträder i ungdomskretsar 
och ger många goda underlag för diskussioner”.581 Att använda deckare 
för berättartekniska och innehållsliga studier framställs alltså inte som 
självklart, vilket var fallet med Mannen utan öde i Heiths artikel. Såväl 
Ekholm som Fredriksson och Fredriksson förespråkar ett användande av 
det de uppfattar som elevernas är i-kultur. 

En mer allmän diskussion kring ämneskonstruktion för Erika 
Carlsson, när hon skriver om sin första tid som lärare. Carlsson har nått 
insikten att det enda sättet att bli en bra lärare är att låta elevernas behov 
forma undervisningen. Ett ”starkt och levande kulturarv”, som hon menar 
att hennes lärarutbildning talade om, vållade ”ganska stora bekymmer” 
den första tiden.582 För Carlsson är det främst lärarutbildningen, inte 
läroplanen, som avspeglar inflytelserika gruppers kulturella urval och 
                                                                                                          
lägga in ett passande lustbetonat moment”. Eleverna fick själva välja sin bok, 
men perioden inleddes med att Ewerth ”fyllde tavlan med exempel på historiska 
romaner som [han] själv eller elever [han] haft satte högt”. Urvalet präglas starkt 
av äldre etablerade författare, men även ett par sentida författare, till exempel 
Peter Englund och Herman Lindqvist, får plats. (Ewerth i SL 3/97, s 18ff) 
580 Ekholm i SL 4/01, s 8ff. 
581 Fredriksson/Fredriksson i SL 1-2/02, s 12ff. Ett annat konkret exempel på 
textanvändning i samma nummer ger Pia Andersson som har läst Populärmusik 
från Vittula tillsammans med en fordonsklass. Andersson framställer klassen 
som ovilliga att läsa och konstaterar att de kräver ”en mustig skröna” för att visa 
något engagemang. (Andersson i SL 1-2/02, s 15ff) Även Mona Lansfjord och 
Ulrika Sundin menar att det är av stor vikt att man som elev ”finner sig själv och 
sina frågor” i texter och att det därför är omöjligt att sortera ut vissa texter som 
lämpliga. (Lansfjord/Sundin i SL 4/03, s 12f) Med intentionen att ”visa hur en 
ung människa i klassisk diktform gestaltar en för ungdomar angelägen och 
relevant tanke eller känsla” introducerar Ann-Sofi Ljung-Svensson lyrikläsning 
genom Lotta Olssons diktsamling Skuggor och speglingar. Ljung-Svensson 
menar att den fungerar utmärkt för samtal om lyrik som form och som innehåll, 
även om risken är att ungdomar blir alltför berörda av innehållet. (Ljung-
Svensson i SL 1/98, s 24f) 
582 Carlsson i SL 5/00, s 8ff. 
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värderingar. Den ämneskonception hon har med sig därifrån visar sig 
sedan bli problematisk när hon konstruerar sin praktiska teori och hon 
tvingas därför omvärdera konceptionen. Carlssons iakttagelse är särskilt 
intressant för denna avhandlings frågeställning. Hennes yttrande tyder på 
att en socialisation där vissa former av kapital är betydelsefullt äger rum 
utanför det i styrdokumenten uttryckta uppdraget. Resultatet i sig 
stämmer väl in med övriga iakttagelser, men det unika med Carlssons 
artikel är att hon tydligt själv pekar ut problemet. 

I nummer 2/1998 frågar sig Monica Nordström om det inte borde 
vara så att man utgår från elevernas funderingar i samband med 
boksamtal. Litteratur ska väcka ett naturligt intresse ”som gör vårt eget 
frenetiska frågekonstruerande överflödigt”. Som ett exempel på en sådan 
bok ger hon Peter Pohls Janne, min vän.583 Ett år senare återkommer 
Nordström med en artikel om ”Såpoperor – en skum(mande) konstform”. 
Här menar hon att TV-serier är ett tacksamt analysobjekt i under-
visningen eftersom eleverna är bekanta med det sedan tidigare. 
Nordström hävdar att såpoperan är ”vår tids Shakespeare, Ibsen och 
Wagner och att den behandlar våra problem i en form som passar vår 
tid”.584 

I samma nummer som Nordström skriver om såpoperor skriver Åke 
Lindgren om film i svenskundervisningen. Lindgren inleder sin artikel 
med att utförligt motivera varför han använder sig av film. Bland annat 
menar han att film är ”ett fullvärdigt konstnärligt uttrycksmedel”, att 
eleverna ser och är intresserad av film och att film gestaltar viktiga 
problem i former som är bekanta för ungdomar. Lindgren understryker 
också att det inte är av bekvämlighetsskäl som han använder film, utan 
för att förbättra undervisningen. Utifrån Lindgrens egen beskrivning 
utgör ”filmens specifika berättargrepp” en viktig del av under-
visningen.585 

I ledaren i Svenskläraren 4/2000 menar Bo Renberg att 
”skönlitteraturen behåller sin särställning i svenskundervisningen därför 

                                                
583 Nordström i SL 2/98, s 12f. 
584 Nordström i SL 3/99, s 5ff. I följande nummer reagerar Siv Linell starkt på 
Nordströms artikel och menar att ”[k]onst är synonymt med kvalitet”, vilket 
såpoperor saknar. Bild kan fungera som ett komplement till litterära texter, men 
att tillskriva såpoperor ”egenskaper de inte har är klämkäckt och dumt”. (Linell i 
SL 4/99, s 45f) Rörliga bilder skriver även Hanna Sofia Öberg om utifrån en 
intervju med prästen Jonas Lindberg. Artikeln förespråkar myter, där TV-såpor 
är ett exempel, som ett sätt för människor att förstå större sammanhang. (Öberg i 
SL 1/03, s 17f) 
585 Lindgren i SL 3/99, s 10ff. 
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att den är av grundläggande betydelse för språkutveckling både i ett 
individuellt och kulturellt perspektiv”. Kritik riktas mot att skönlitteratur 
konsekvent sammankopplas med film och teater och att dessa därför till 
synes får samma kvalitativa och kvantitativa betydelse.586 Ett visst 
indirekt mothugg får Renberg i nummer 4/2001, ett temanummer om 
ungdomskultur. Fredrik Holmberg är överens med Renberg och flera 
andra om att glappet mellan den pedagogiska retoriken i styrdokumenten 
och verkligheten har blivit för stort, men ett sätt att motarbeta detta är 
enligt Holmberg att fokusera på samhällets idag vanligaste språk, 
nämligen den rörliga bildens språk. Holmberg pekar på att alla moderna 
medieuttryck har djupa rötter i vårt kulturarv och att det därför är av stor 
vikt att poängtera likheter i stället för skillnader.587 

Utifrån dessa artiklar kan man också dra slutsatsen att det genomslag 
Postman fick i Svenskläraren under 1980-talet inte längre lever kvar 
under 2000-talet när det gäller rörlig bild. Emellertid finns den kritiska 
synen på mediers påverkan kvar i enstaka andra exempel. I Svenskläraren 
3/2005 fokuseras på det vidgade textbegreppet och här omskrivs även 
andra medier än rörlig bild. Marita Bergman skriver i ledaren att detta 
ännu inte fått tillräckligt genomslag i skolan, samtidigt som hon förfäras 
över den kvinnosyn som Vecko-Revyn står för. ”Skolan måste blåsa till 
moteld mot förytligande och sexualisering” och arbetet för jämlikhet och 
mot diskriminering är viktigare än någonsin, konstaterar hon.588 För 
Bergman är det tydligt att skolan har en uppgift att hjälpa elever att 
genomskåda mediers negativa effekter för identitetsskapandet,589 men den 
tydliga retoriken påminner även om Postmans synsätt att pedagogiken ska 
vara ett försvar mot medianedfall.590 Nenne Rydberg har en annan 
inställning när hon visar hur ett nummer av tidningen Frida kan användas 
i undervisningen. Rydberg menar att en uppdelning i högt och lågt är 
förlegad och att vi ska använda ”texter som relaterar till elevernas egen 
vardag så att man kan få igång en diskussion om mobbning och sexuella 
                                                
586 Renberg i SL 4/00, s 2f. 
587 Holmberg i SL 4/01, s 12ff. Vikten av kritisk analys av massmedier lyfts 
också fram av Anette Årheim i nummer 2/2003 (s 28ff). I samma nummer 
skriver Magnus Dahlöf och Åke Sahlin i var sin artikel om användandet av rörlig 
bild. De menar båda att om lärare inte tar del av och använder ungdomskultur i 
skolan riskerar de att förlora sin trovärdighet. Om man däremot använder 
materialet skapas lätt kontakt med ungdomar och man får utmärkta tillfällen att 
diskutera värdegrundsfrågor utifrån relevanta textexempel. (Dahlöf i SL 2/03, s 
5ff. Sahlin i SL 2/03, s 10ff) 
588 Bergman i SL 3/05, s 5. 
589 Jämför Buckingham/Sefton-Green 1994, s 132 och Abu-Lughod 1999, s 122. 
590 Postman 1979, s 71. 
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trakasserier”.591 Som tidigare nämnts har Lars Gustaf Andersson pekat på 
att skolans mediepedagogiska hållning har stor betydelse i spänningen 
mellan kulturell friställning och expropriation.592 Flera av artikel-
författarnas användning av det vidgade textbegreppet kan förklaras med 
utgångspunkt i denna problematik. Därmed finns förutsättningar att 
uppnå den reflexiva självförståelse av tankeprocesser som Buckingham 
menar mediestudier syftar till och den politisering av den egna kulturella 
och historiska identiteten som Luke förespråkar.593 Detta är också ett 
tecken på en, åtminstone i vissa fall, förändrad syn på ett vidgat 
textbegrepp jämfört med tidigare decenniers artiklar. 

Den andra gruppens metodexempel strävar i viss mån mot det 
Applebee et al kallar knowledge-in-action, det vill säga en kunskap som 
uppstår i undervisningskontexten, och den integrerade läroplanen verkar 
i flera fall genomförd.594 Postmoderna drag är däremot svårare att se i de 
genomförda metodexemplen än i de påbjudna kursplanerna, men ett 
behov av en förändrad undervisning skiner igenom också i dessa artiklar. 
Det egna jagets identitetsutveckling kopplas i vissa fall samman med ett 
globaliserat texturval och texter anses inte ha ett värde utanför den 
enskilda individens läsning. En sammanhållande faktor för denna grupps 
artikelförfattare är därför den avsaknad av stabila kunskaper som är 
utmärkande för postmoderniteten. Styrdokumentens abstraktionsgrad har 
medfört en svagare inramning och i stället har elevernas upplevelse blivit 
ett centralt urvalskriterium. Samtidigt finns i postmodernitetens rörliga 
mosaik en intressekonflikt för Svensklärarföreningen. Sammanslutningar 
av ämneslärare, det vill säga en stark klassifikation, är i sig en motsägelse 
i ett postmodernt samhälle där nya, rörliga organisationsformer är en 
nödvändighet. Trots föreningens uttalade behov av en ny skola i en ny tid 
kan den alltså i sig själv fungera konserverande. 

Gemensamt för författarna i denna inriktnings metodexempel är att 
de försöker hitta material utifrån den föreställning de har om elevens 
perspektiv och i de flesta fallen utifrån föreställningen om elevernas är i-
kultur. Detta verkar i samtliga fall innebära ett visst legitimitetsproblem, 
då artikelförfattarna tvingas motivera texturvalen. Ett relativt tydligt 
resultat av undersökningen är därför att i den mån man som lärare under 
2000-talet använder texter som håller sig inom vad som kan betraktas 
som ett etablerat ”klassikerurval”, med starkt inflytande från Lgy70:s 
supplement, behöver man inte förvänta sig att bli ifrågasatt. Om man 

                                                
591 Rydberg i SL 3/05, s 11. 
592 Andersson 1999b, s 107. 
593 Buckingham 1990b, s 223. Luke 1998, s 36. 
594 Applebee et al 2000, s 397ff, 405f. 
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däremot går utanför detta måste man motivera sina textval. Resultaten 
kan jämföras med det Englund kommit fram till i sin studie av 
gymnasiala litteraturläroböcker under 1900-talet. Englund ser hur 
litteratururvalet blir begripligt som en del i en kulturell återskapande-
process som rör annat än litteratur. I själva verket är det en övergripande, 
ideologisk och skolspecifik, det vill säga inte litteraturvetenskaplig, syn 
på litteratur i skolan som styr urvalet av texter, menar hon. Litteratur-
studiet i gymnasieskolan är därför också ett återigenskapande av 
maktrelationer.595 Detta avspeglas alltså även i Svensklärarens artiklar. 

Det etablerade texturvalet baseras på värdehierarkier som överens-
stämmer med den så kallade ”finkulturens” estetiska uppfattning, det vill 
säga en viss legitim smak. Den tendens till problematisering av 
hierarkierna som 1980-talets artiklar visar dör ut efter läroplansreformer 
1994 när det gäller den etablerade litteraturen.596 Det är endast i de fall en 
förändring av hierarkierna önskas som artikelförfattarna tvingas ta en 
symbolisk strid om fältets värden. Den rörelsefrihet som styrdokumentens 
abstraktionsgrad ger efter 1994 förefaller leda till att ett traditionellt 
kulturellt kapital åter blir fältets dominerande, eftersom spelets regler 
kommer att föreskriva en sådan tolkning.597 Det är i denna diskurs som 
nästa kapitels lärare är verksamma. 
 
Sammanfattning av Svenskläraren 
I detta avsnitt har tre tendenser urskiljts. Den första har studerat debatten 
kring svenskämnet på en övergripande ideologisk nivå. Under 1970-talet 
används begreppet svenskämnets kris frekvent för att beteckna bland 
annat den brist på identitet som ämnet anses ha. Debatten kretsar mycket 
kring alternativa versioner av svenskämnet, det vill säga vad ämnet skulle 
kunna vara. En kamp om vilka de centrala värdena är förs i Svensk-
läraren. Supplement 80:s genomförande i början av 1980-talet innebär att 
styrdokumenten blir mer abstrakta, men samtidigt konkretiseras 
tidskriftsartiklarna till att gälla ämnets innehåll. Ett flertal artiklar, 
inkluderat tidskriftens ledarsida, förespråkar en stark kulturarvs-
förmedling. De inlägg som görs i olika frågor får allt oftare stå obemötta 
när debattlusten verkar avta. Tendensen blir allt tydligare med tiden och 
när de nya kursplanerna år 2000 utkommer möts de inte av någon debatt 

                                                
595 Englund, B 1997, s 192ff, 275f. 
596 Jämför exempelvis Boëthius 1994 (s 87f) som menar att denna typ av 
hierarkier har spelat ut sin roll. 
597 Bourdieu 1995, s 126ff. 
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över huvud taget. Den första tendensen kännetecknas därför av 
”debattens död”. 

Den andra utlästa tendensen handlar i första hand om ämnes-
konceptioner. Under 1970-talet utvecklas en debatt kring tre tydligt 
urskiljbara sådana, nämligen svenska som ett språkämne, svenska som ett 
kommunikationsämne och svenska som ett stoffstyrt ämne. Dessa tre 
konceptioner förespråkas av olika företrädare fram till en bit in på 1990-
talet. Under 1970-talet präglas Svensklärarens ledarsida av ett 
ställningstagande för svenska som ett kommunikationsämne. Från mitten 
av 1980-talet, när en ny ledarskribent tar vid, betonas ämnets kultur-
bildande och personlighetsutvecklande uppgifter starkare. Denna tendens 
blir ännu starkare under 2000-talet, när den individuella bildningen i 
postmodernitetens tecken lyfts fram. De tydliga konceptioner som 
utvecklas under 1970-talet har emellertid inga motsvarigheter under 
periodens sista tio år. En relativt stor enighet finns däremot under hela 
perioden om att ämnet riskerar att fragmentiseras och de flesta är överens 
om att en helhetssyn på ämnet är önskvärd. 

Den tredje tendensen tar upp hur texturvalet går till och motiveras. 
Under 1970-talet är värdering av litteratur ett framträdande drag för 
urvalet. Att lära eleverna att se kvalitet, eller brist på kvalitet, är ett 
framträdande drag såväl i styrdokument som i flera artiklar i Svensk-
läraren. Därmed blir urvalet normativt och verkar i flera fall ses som 
förutbestämt. Under 1970-talet är tendensen att ingen skillnad görs 
mellan användningen av litteratur och film. Kvalitetskriterierna finns kvar 
under 1980-talet, men kompletteras med en problematisering av vilka 
texter som ska användas i undervisningen. Supplement 80:s svagare 
inramning är en tänkbar förklaring till varför artikelförfattarna i högre 
grad motiverar sina textval, oavsett vilka texter de väljer. I samband med 
detta börjar också de konkreta textförslagen bli allt vanligare. 
Tidskriftens ledarsida fortsätter dock att betona kulturarvsförmedlingen 
som en viktig uppgift för ämnet. 1980-talets artiklar ger också en mer 
nyanserad bild av det vidgade textbegreppet. Medan vissa ser hot, ser 
andra möjligheter med andra medier än den traditionella skönlitteraturen. 
I samband med läroplansreformen 1994 utvecklas två inriktningar i 
Svensklärarens metodartiklar. Den första kännetecknas av textval ur en 
relativt väl etablerad kanon. Dessa val saknar uttalade motiveringar i 
artiklarna. Den andra inriktningen förespråkar ett användande av texter 
som ligger utanför en traditionell kanon, till exempel så kallade 
populärlitterära genrer. I dessa fall motiverar artikelförfattarna tydligt 
varför dessa texter ska användas. Slutsatsen är att vissa texttyper, som 
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motiverades under 1980-talet, når en hegemonisk status under 1990- och 
2000-talet.598 

Dessa tre tendenser är en viktig del av den kontext som svensklärare 
arbetar i och de kan hjälpa till att förstå villkoren för det texturval som 
äger rum. Med tiden förefaller debatten kring ämnet ha minskat, vilket 
medför att fältets värden snarast stabiliseras. Detta i sin tur återskapar 
hierarkiska strukturer där den så kallade kanonlitteraturen värderas högt 
genom sin hegemoniska ställning. Det ökade frirummet förefaller därför 
leda till att undervisningen homogeniseras. Nästa avsnitt ägnas åt att 
studera  hur detta ter sig i praktiken. 
 
Konceptioner och konstruktioner – texturval 

hos lärare 
För att få en bild av hur den verklighet som sträcker sig bortom styr-
dokumentens och facktidskrifternas retorik ser ut har fyra lärares arbete 
med olika klasser följts under vårterminen 2005. Detta kapitel ägnas åt att 
presentera och analysera deras retorik kring skolan och svenskämnet 
utifrån intervjuer, samt deras praktik utifrån observationer. Det första 
avsnittet ämnar kort introducera lärarna, det andra avsnittet diskuterar 
lärarnas retoriska nivå, det tredje avsnittet tittar närmare på den aktuella 
skolan som organisation och lärarnas retorik kring detta och det fjärde 
avsnittet för in undervisningens praktiska nivå i analysen. Detta innebär 
att de tre första avsnitten i första hand använder lärarnas retorik som 
empiriskt material, medan det fjärde avsnittet också tar hänsyn till de 
observationer som gjorts i undervisningssituationer. För att nå en 
förståelse för de förutsättningar som råder vid texturvalet krävs en 
helhetssyn på lärarnas verksamhet. I viss mån måste därför studien även 
beröra delar av undervisningsverksamheten som inte direkt har med 
textläsningen att göra, men som indirekt påverkar också detta. Med detta 
sätt att disponera innehållet hoppas jag också kunna bidra med nya 
perspektiv till den redan befintliga svenskämnesdidaktiska forskningen. 

För att göra framställningen överskådlig urskiljs tematiska rubriker i 
varje avsnitt, undantaget det första, och under dessa redovisas varje lärare 
för sig, men med vissa jämförelser där det är relevant. Denna disposition 
ska ses som ett uttryck för ambitionen att i första hand studera för-

                                                
598 Se även Román 2006. Román studerar i sin avhandling synen på 
litteraturundervisningen i gymnasiet och hur den förändrades med 
läroplansreformer under perioden 1947-1985. 
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utsättningarna för texturval, inte att göra fullständiga lärarporträtt. Genom 
lärarna synliggörs och förstås de villkor som gäller för textens väg till 
klassrummet. Dispositionen medger emellertid också att varje lärare följs 
för sig genom hela kapitlet för att på så sätt få fyra olika skildringar av 
hur retorik och praktik fungerar i förhållande till varandra i varje enskilt 
fall. Detta innebär exempelvis att Cecilias retorik i första hand jämförs 
med hennes praktik, inte med de övriga lärarnas retorik, även om hennes 
retorik och praktik skildras i olika avsnitt. 
 
Fyra lärare 
Lärarna i undersökningen arbetar alla på en relativt stor kommunal 
gymnasieskola i en medelstor svensk stad. Skolan är stadens enda 
gymnasieskola och omfattar en majoritet av gymnasiets nationella 
program. Lärarna kallas fortsättningsvis för Annika, Bo, Cecilia och Disa, 
men heter egentligen någonting annat. 

Annika är utbildad gymnasielärare i svenska och religion och arbetar 
sitt tredje år som lärare under undersökningsperioden. Hon har under alla 
tre åren tvingats arbeta heltid med svenskämnet, eftersom skolan har för 
många religionslärare för att alla ska kunna få undervisa i det ämnet. 
Hennes lärarutbildning innefattar två års studier i svenska, två års studier 
i religion och en praktisk-pedagogisk utbildning på ett år. Hon har 
dessutom läst en termin retorik. Tidigare har Annika arbetat som 
undersköterska och inom detaljhandeln. 

Eftersom Annika själv gick en tvåårig gymnasieutbildning fick hon 
läsa på komvux för att nå behörighet till högskoleutbildningar. Det var 
under denna period som tanken att bli lärare växte fram, ett val som hon i 
efterhand upplever som riktigt. Skälen till att hon blev lärare har hon 
svårare att ange. Hon säger sig gilla åldersgruppen som gymnasieelever 
tillhör, men framför allt menar hon att Komvux-utbildningen gav henne 
insikten att man som lärare kan ha roligt tillsammans med eleverna. Att 
göra ämnet roligt upplever hon även i yrkesrollen som viktigt.599 

Annika arbetar som svensklärare på det naturvetenskapliga 
programmet, på fordonsprogrammet och på det individuella programmet. 
Under den period undersökningen genomfördes var två klasser lämpliga 
att följa; en årskurs tre på det naturvetenskapliga programmet som läser 
sin sista termin i Svenska B och en årskurs två på fordonsprogrammet 
som läser sin andra termin av tre i Svenska B. 

Bo har arbetat som lärare i 30 år och närmar sig pension. 25 av åren 
har han varit på mellanstadiet, men har sedan vidareutbildat sig till 
                                                
599 Int. Annika 050113. 
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ämneslärare i svenska och engelska. På gymnasiet har han arbetat på 
samhällsprogrammet och på det individuella programmet, men är nu 
verksam inom framför allt byggprogrammet. Tidigare har han varit 
involverad i ett projekt för att vidareutbilda lärare i hur man praktiskt 
arbetar med naturorienterande ämnen. Innan lärarkarriären arbetade Bo 
som militär i tio år.600 

Den klass som undersökningen omfattar är den första årskursen på 
byggprogrammet som läser sin andra och sista termin i Svenska A. 

Cecilia har arbetat som bildlärare sedan 1989, men kompletterade sin 
utbildning med svenska under 1990-talet och har sedan 1999 även arbetat 
som svensklärare. Bildlärarutbildningens tre år har utökats med ett år 
svenska och drygt ett år litteraturvetenskap. Dessutom har Cecilia läst en 
termin konstvetenskap. Innan lärarutbildningen arbetade Cecilia inom ett 
hantverksyrke, en karriär hon tvingades avsluta på grund av allergi-
problem. Hon har tidigare även arbetat som vårdbiträde. 

Läraryrket var aldrig främmande för Cecilia tack vare att hennes 
mamma arbetat som lärare. I övrigt präglas hemmiljön av låg utbildnings-
nivå och Cecilia ser det som en ”klättring upp” att skaffa sig en 
akademisk utbildning. Anledningen till att det till slut blev just lärare var 
att Cecilia ville kombinera sitt bildintresse med en fast inkomst och att 
hon samtidigt kunde hjälpa andra att hitta glädjen i konsten. Att bli lärare 
såg Cecilia snarast som att utbilda sig till ett yrke, inte att bli 
akademiker.601 

Cecilias huvudsakliga arbetsuppgift är undervisning på fordons-
programmet och den klass som följts, en årskurs ett som läser sin andra 
och sista termin i Svenska A, är den hon har flest lektioner med.602 

Disa arbetar sin första termin på gymnasiet, men har tidigare arbetat 
några terminer på mellanstadiet. Hon är nyutbildad gymnasielärare i 
svenska och religion, med två års studier i varje ämne. Sedan tidigare är 
hon utbildad barnskötare och har arbetat tio år som kontorist. 
Pedagogiska erfarenheter har hon också som kursledare inom ABF och 
som scoutledare. Disa började läsa på komvux när dagiset som hon 
arbetade på lades ner, och hon bestämde sig under studierna för att satsa 
på läraryrket. Eftersom hon i mindre grad ville syssla med barnuppfostran 
för att i stället kunna föra en dialog med barn blev inriktningen 
gymnasiet. 

Att börja läsa vid universitetet innebar för Disa att hon måste 
övervinna sitt motstånd mot att ta lån. I den by hon kommer från finns 
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602 Cecilia undervisar även de flesta i klassen i estetisk verksamhet – bild. 
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fortfarande en mentalitet att man ska arbeta, inte läsa. Detta tillsammans 
med att föräldrarna inte är akademiker innebar att det var ett stort steg att 
börja studera. Disa har dock aldrig ångrat sig, snarare undrar hon varför 
hon inte började tidigare.603 

Disas huvudsakliga arbete äger rum som svensklärare på det 
estetiska programmet och det är detta programs andra årskurs som 
undersökningen avser. Klassen, som har en inriktning mot musik, läser 
sin andra termin av tre i Svenska B. 
 
Konceptioner, kultur och trygghet 
I avsnittet ”Svenskämnen i retorik och praktik – avhandlingens 
forskningssammanhang” diskuterades begreppen ämneskonception och 
ämneskonstruktion, där det första kan knytas till lärares retoriska ämnen 
och till föreställningar om ämnen, medan det andra även inkluderar 
ämnets utformning i praktiken. Återigen bör påpekas att begreppen är 
teoretiska konstruktioner och inte helt och hållet låter sig avskiljas från 
varandra. Exempelvis är det självklart så att lärare på något sätt 
inkluderar den undervisning de själva har när de talar om vad 
svenskämnets innehåll är. I analytiskt syfte fyller det dock en funktion att 
göra en uppdelning mellan konceptioner och konstruktioner, eftersom 
lärares retorik på väsentliga punkter visar sig annorlunda än deras praktik. 
Detta avsnitt har ambitionen att klargöra hur de fyra intervjuade lärarnas 
retorik ser ut, det vill säga att utläsa och tolka de ämneskonceptioner som 
framträder när lärarna pratar om skolan, svenskämnet och texturval i ett 
perspektiv som ligger på ett mer allmänt plan än deras egen konkreta 
undervisning. I detta ingår även till exempel synen på styrdokument, 
nationella prov och läromedel, det vill säga olika retoriska nivåer av 
svenskämnet enligt den definition som här används, även om huvudfokus 
ligger på texturval och textanvändning. Dessa konkreta yttringar av 
svenskämnets diskurs kan antas vara lättare att förhålla sig till för lärare 
än att uttrycka en mer allmän syn på ämnets funktioner. Syftet är att 
spegla den retoriska nivå som konceptioner utgör och som i sin tur är en 
viktig del av de konstruktioner som behandlas i avsnittet ”Konstruktioner, 
kultur och trygget” längre fram. Med detta hoppas jag kunna utröna hur 
lärares tal om ämnet och dess ramfaktorer förhåller sig till vad de i 
praktiken gör, vilket blir relevant för att till exempel kunna diskutera och 
förklara lärares didaktiska överväganden. 
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Färdighet, bildning eller mittemellan – lärarnas ämnes-

konceptioner 
Annikas väg till lärarutbildningen var förhållandevis lång, men den 
akademiska utbildningen var aldrig ett främmande alternativ för henne 
eftersom båda föräldrarna är akademiker. Hon har däremot svårt att 
förklara varför hon drogs just till läraryrket. Under sina komvux-studier 
kände hon ”rent instinktivt att det var lärare [hon] ville bli”. Sina första 
tankar kring att bli lärare får hon alltså medan hon fortfarande är elev och 
här skapas hennes föreställningar kring ”att det ger mycket” att vara 
lärare.604 Det är därför rimligt att anta att Annika redan som elev påbörjar 
skapandet av sin lärarroll och införlivar de strukturer hon här möter. Med 
Bourdieus ord börjar hon lära sig spelets regler.605 När Annika kommer 
tillbaka till skolan som färdigutbildad lärare och möter de strukturer hon 
känner igen från sin tid som elev öppnas möjligheter för en re-
socialisering till fältet, där det praktiska sinnet, det vill säga ett habitus 
som styr vilka reaktioner som är lämpligast och vad som bör göras i en 
viss situation, snabbt får en avgörande betydelse.606 En delvis omedveten 
reproduktion av undervisningspraktiker kan förväntas bli resultatet. 

Annika är intresserad av det svenska språket och att läsa och skriva. 
Svensklärare ”blir man väl lite grann av egoistiska skäl”, säger hon 
därför. Ett mål för henne är att få eleverna att inse hur roligt det svenska 
språket är.607 På en retorisk nivå blir därför svenskämnets innehåll språket 
för Annika, och språket ser hon som ett hantverk: ”språkhistoria, 
litteraturhistoria, grammatik, det är bara olika redskap för att jag ska 
bemästra det här verktyget i olika situationer”. Den praktiska nyttan av 
språket gör att vissa grundläggande tekniker och verktyg ska nötas in för 
att behärskas och först när man gör det finns utrymme att experimentera 
och ”ha otroligt roligt med språket”.608 Utgångspunkten i språket innebär 
bland annat att Annika oavsett uppgiften alltid gör granskningar av den 
språkliga förmågan hos eleverna.609 På en övergripande retorisk nivå 
förefaller Annikas svenskämne snarare ha karaktären av ett språkligt 
färdighetsämne än ett ämne för humanistisk bildning. En strävan syns 
emellertid att i och med elevernas utveckling kunna ta steget från den 
mekaniska färdighetsträning som till viss del utvecklas utifrån Lgy70, och 
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606 Jämför Broady 1981, s 139ff och Bourdieu 1995, s 37f. 
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som verkar vara grunden för Annika, till en mer kreativ syn på språk-
användning. 

Att Annika har ett synsätt där språkliga färdigheter har en fram-
trädande roll avspeglas även i hennes retorik kring textläsning. Syftet 
med att läsa texter säger hon är ”att se och jämföra olika sätt att skriva”. 
När Annika på frågor om syftet med textläsning själv kommer in på att 
”[m]an kan ha otroligt intressanta diskussioner runt komma, frågetecken, 
utropstecken” visar det den betydelse hon ger språkfärdigheter i sin 
ämneskonception.610 Utifrån de urvalskategorier för texter som Sarland 
har utarbetat förefaller Annika framför allt använda läsutveckling, med 
starka kopplingar till skrivutveckling.611 

Annika menar, i linje med hennes ämneskonception, att kursplanerna 
betonar språkliga färdigheter och de verktyg hon säger att eleverna 
behöver få med sig uppfattar hon ingår i de riktlinjer som styrdokumenten 
anger.612 Annikas tolkning av kursplanen är en bland flera tänkbara. 
Hennes sedan tidigare förvärvade dispositioner leder till denna tolkning 
av de formella ramarna, vilket är ett exempel på hur de informella, 
subjektiva ramarna skapar de egentliga förutsättningarna för hennes 
ämneskonception. Av styrdokumenten är det framför allt kursplanerna 
som Annika menar att hon använder, även om de snarast ”finns i 
bakhuvudet”, men hon försöker också göra svenskämnet programinriktat 
”utan att göra alltför mycket våld på de styrdokument [hon] har”.613 
Enligt Annikas lärarkod verkar det finnas en motsättning mellan 
svenskämnets kursplaner och en programanpassning av undervisningen. 
Trots att hon är medveten om att hon ska programanpassa utbildningen 
verkar hon se en konflikt i att göra det. I det postmoderna samhället 
minskar den direkta relationen mellan den materiella basen och individen, 
vilket avspeglas i kursplanerna, men samtidigt finns programmål som 
tydligt sammankopplar dessa två, särskilt på de yrkesförberedande 
utbildningarna. Styrdokumenten visar här den dominanta ideologins 
kompromissbehov, vilket blir svårhanterligt för Annika. 

Den undersökta skolans lokala kursplaner måste sägas vara knapp-
händiga dokument. I stort sett anges ett antal rubriker med olika områden 
att ta upp under A- respektive B-kursen. Exempelvis återfinns ”Antiken” 
under A-kursen, medan ”Upplysningen” har placerats under B-kursen. 
Annika, liksom de övriga intervjuade lärarna, säger att det på skolan 
pågår en revidering av de lokala kursplanerna. Hon är själv inte aktiv i 
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det arbetet och vet inte riktigt hur det går.614 Annika ger heller inte något 
intryck av att de lokala kursplanerna spelar någon framträdande roll i 
hennes undervisning,615 men det innehåll som den undersökta perioden 
visar kan utan vidare inplaceras under de lokala kursplanernas rubriker. 
De bakomliggande institutionella villkoren, till exempel ämneskulturen, 
som skapat de lokala kursplanerna kan antas vara i hög grad desamma 
som är verksamma när Annika socialiseras in i sin lärarroll och som gör 
att hon inte ser, eller i alla fall inte använder, andra möjliga alternativ.616 
Det är därför inte förvånande att Annikas svenskämne väl överens-
stämmer med den lokala kursplanens innehåll, trots att hon inte använder 
den på ett aktivt sätt. 

Annika uppfattar betygskriterierna för svenskämnet som ”otroligt 
subjektiva”, men hon ser det egentligen inte som ett problem så länge 
lärare är medvetna om att så är fallet. Som exempel på kriterier där 
subjektiviteten har betydelse ger hon förmågan att skriva ”intresse-
väckande” och ”läsvärt” i samband med det nationella provet. Det enda 
Annika möjligen skulle vilja förändra i betygssystemet är att utöka antalet 
betygssteg, eftersom hon tycker att det finns för lite nyanser i det 
nuvarande.617 Betygskriterierna tillhör, med Svingbys terminologi,618 de 
formella, objektiva ramar som begränsar verksamheten för lärare, men 
Annikas perception av dem medger en hög grad av tolkbarhet och de 
informella, subjektiva ramarna lämnar således ett stort rörelseutrymme. 
Betygssättningen förefaller därför inte i särskilt hög grad vara en 
begränsande faktor för undervisningsverksamheten. 

Det nationella provet i svenska har stor betydelse för Annikas 
undervisning. På frågor om hur hon ser på provet är hon till en början 
tveksam till vilken kunskap provet visar, men hon upplever att det ”trycks 
[…] så otroligt mycket på nationella provet”. Trycket menar hon finns på 
ett nationellt plan i och med rapporteringskraven och provet blir ett kvitto 
på att ’Nu har vi klarat oss. Vi kan det vi ska.’ Vilka vi är förblir oklart, 
men det framstår som uppenbart att det tryck hon känner inkluderar 
hennes egen lärarroll.619 Den betydelse Annika ger det nationella provet i 
svenska innebär att det i hög grad styr hennes praktiska teori på denna 
nivå, det vill säga motiverar de handlingar hon säger sig utföra. Det är 
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därför knappast förvånande att hon betonar utveckling av språk-
färdigheter som ämnets huvuduppgift så kraftigt. Det tryck hon upplever 
gör provet till en del av de spelets regler som kännetecknar fältet. I detta 
fall är det tänkbart att ämnets subkultur, med en lång tradition av gemen-
samma prov för alla elever, gör att provet får en större betydelse än vad 
som egentligen finns uttryckt. 

Annika upplever inte att hon behöver provet för att sätta betyg på 
eleverna. Däremot kan de medföljande kriterierna utgöra en hjälp i de fall 
en elev väger mellan två betyg.620 Provet menar hon är inriktat på 
studieförberedelse och hon tycker därför att de yrkesförberedande 
programmen behandlas orättmätigt, både avseende texternas innehåll och 
den kunskap de mäter. Indirekt ifrågasätter Annika här provets syfte att 
verka för likvärdighet. Under samtalets gång utvecklar hon emellertid 
sina tankar om vilka kunskaper provet mäter och på en direkt fråga om 
vilka kunskaper inom svenskämnet som provet inte mäter reviderar hon 
sin uppfattning och kan egentligen inte hitta någonting som de arbetat 
med som provet inte tar upp.621 Det kan tyckas anmärkningsvärt att 
Annika här inte nämner någonting om den litteraturhistoriska bildning 
som hon i andra sammanhang lyfter fram, men det kan tänkbart förklaras 
med att hon använder även litteraturhistorien för att öva kommunikations-
färdigheter (se vidare nedan). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att när Annika pratar om sin 
ämneskonception hamnar kommunikation och språkliga färdigheter i 
fokus, vilket bland annat yttrar sig i att hon ser litteraturen som 
kommunikativa handlingar och lägger stor vikt vid nationella provet. 
Detta skulle kunna tyda på att fiktionstexter får ett begränsat utrymme, 
vilket skulle förklara att hon säger sig lägga liten vikt vid de lokala 
kursplanerna, där litteraturhistoriska epoker finns tydligt angivna. 
Resultatet är emellertid, som vi ska se längre fram, inte så entydigt. 

Bo anger ett rent praktiskt skäl till att han blev lärare, nämligen att 
hans fru är lärare och att de då fick en gemensam bas med till exempel 
gemensamma ledigheter. Ett annat skäl är att han tycker om att arbeta 
med människor och att skolan innebär detta på ett mer positivt sätt än i 
Bos tidigare yrke som befäl inom försvarsmakten. Med sin långa 
erfarenhet som lärare menar han att eleverna är det som har påverkat 
honom mest i hans lärarroll. Att uppnå egen tillfredsställelse genom att se 
eleverna arbeta och utvecklas i sitt språk är en drivkraft. En viktig del av 
detta är att skapa motivation utan tvång hos eleverna.622 
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Bo vill att läsning ska vara en viktig del av alla människors liv och 
han menar att många elever saknar vana att läsa. Därför använder han vad 
han kallar extensiv läsning av fritt valda, men av honom godkända, 
böcker, det vill säga tyst läsning som ofta inte kräver någon ingående 
redovisning. Han hoppas att eleverna av detta ska få ”tillfredsställelse av 
att anamma språket”. Skönlitteratur ska också bredda deras ofta smala 
personliga texturval.623 Eftersom texters förmåga att väcka empati är 
centralt för Bo blir det också det övergripande urvalskriteriet när han 
väljer texter till undervisningen, men då det är svårt att hitta lämpliga 
texter utifrån det kriteriet använder han genreorientering som 
utgångspunkt. Därifrån kan eleverna själva sortera och välja för att ”hitta 
[sin] egen linje”. Trots detta ger Bo under B-kursen en kronologisk 
litteraturhistorisk orientering. Historien ger en bakgrund till nuet, enligt 
Bo, vilket hjälper ungdomar att hitta sin ”identitet i tiden”. Tillsammans 
med andra ämnen är det en uppgift för svenskämnet att hjälpa vilsna 
ungdomar att själva ”identifiera sig med var de är någonstans”.624 
Visserligen innebär den litteraturhistoriska orienteringen och genre-
orienteringen att Bo ger en normativ har-kultur utrymme i skolan, men 
resultatet av läsningen är inte på förhand bestämt och på en retorisk nivå 
är därför inte meningsskapandet reglerat. De programmerade handlings-
mönster som i olika hög grad påverkar de övriga lärarna i denna studie är 
svårare att se i Bos ämneskonception. Hans användning av fasta 
orienteringspunkter motiveras tydligt med elevernas behov av identitets-
utveckling och verkar således inte enbart handla om ritualer som bygger 
på symboliskt kapital. Därmed finns heller ingen osäkerhet om värdet av 
litteraturhistorien hos Bo. Hans syn på textläsning kan med utgångspunkt 
i detta sägas vara skolspecifik i den betydelsen att den skiljer sig från 
litteraturvetenskapens målsättningar.625 

Till skillnad mot de övriga lärarna i denna studie har Bo, som alltså 
har erfarenhet av att arbeta under andra läroplaner än den nu gällande, en 
positiv syn på de friheter som Lpf94 innebär. Han menar att han har 
möjlighet att påverka undervisningen på det sätt han vill inom de ramar 
som läroplanen sätter, men medger också att det innebär ett hårt arbete att 
sätta sig in i styrdokumenten, ”för många gånger halkar man ofta in i 
rutiner och de där rutinerna kan ju ibland förstöra för en”.626 Bo uppvisar 
här en medvetenhet om hur tradition kan fungera som ett kraftfält som 
motverkar förändring, men för honom verkar inte rörelsefriheten innebära 
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det omedvetna accepterande av institutionella regler, och därmed den 
konservering, som Bourdieu och Passeron talar om.627 Medvetenheten 
skapar förutsättningar för att det inte ska inträffa en automatisering av det 
praktiska sinnet, det vill säga en praktik där habitus styr reaktioner och 
agerande och där reflexivitet saknas.628 

Ibland låter Bo eleverna använda läroböcker, men i första hand får 
eleverna efter en inledande genomgång själva leta texter som passar dem 
utifrån vissa givna förutsättningar, till exempel en författare. Däremot 
väntar Bo på ett nyproducerat läromedel som är särskilt anpassat till 
svenskundervisningen på byggprogrammet, innehållande såväl fackspråk 
som skönlitterära texter.629 Bo förefaller inte vara beroende av det stöd 
som läromedlen ger för att konstruera sitt ämne, men är positivt inställd 
till ett programanpassat läromedel. 

Sammanfattningsvis präglas Bos ämneskonception av kom-
munikation och litteratur som två olika delar i en helhet. Läsning är 
viktigt för individens utveckling, vilket motiverar såväl fri läsning som 
litteraturhistoriska översikter. Frirummet som Lpf94 skapar uppskattar 
han, men ser också de ökade krav som ställs på lärarna. Läromedel får 
inte särskilt stort utrymme i undervisningen. I stället är elevernas egna 
textval betydelsefulla. På denna retoriska nivå förefaller Bos under-
visning därför välmotiverad, där ett reflexivt förhållningssätt har stor 
betydelse. Förutsättningarna för texturval förefaller därför i relativt liten 
grad styras av skolkulturens institutionella ramar. 

Även Cecilia har erfarenhet från andra yrken än läraryrket. När hon 
väl läste till lärare var det till bildlärare och svenskämnet har tillkommit 
senare, när ett behov av ytterligare ett ämne uppstod. Cecilias egna 
problem med dyslexi menar hon har hjälpt henne att ha ett nyanserat 
synsätt på, och en beredskap för, eventuella språkproblem. Cecilia är den 
enda av de fyra lärarna som nämner lärarutbildningen som en tänkbar 
påverkansfaktor för hur hon agerar i lärarrollen. Hon har stort förtroende 
för lärarutbildningen och säger att det hon lärt sig där blir ”som en ärvd 
kanon vad som är viktigt att veta”. Som en tredje punkt nämner hon andra 
lärare, vilka kan fungera både som avskräckande exempel och som 
inspiration.630 Med utgångspunkt i hennes egna ord är det troligt att den 
teoretiska delen av lärarutbildningen har haft stor betydelse för formandet 
av hennes habitus och att de där förvärvade dispositionerna framstår som 
objektiva, men också möten med lärare, som elev och som lärar-
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studerande under praktikperioder, kan tänkas ha bekräftat eller utmanat 
föreställningar och på så sätt påverkat formandet. 

När det gäller svenskämnets innehåll lyfter Cecilia fram två saker. 
För det första är svenskämnet ett kommunikationsämne där eleverna ska 
lära sig språkfärdigheter. För det andra ska ämnet ge allmänbildning. 
Med detta åsyftar Cecilia den kulturella historien och vad hon kallar 
”igenkänningar”, det vill säga förmågan att se kopplingar mellan olika 
texter genom historien.631 Däremot är Cecilia osäker på om det är viktigt 
att känna till vissa författare, men hon menar att det ändå är ”en bildning 
så att inte de sitter där och känner sig stendumma när någon annan börjar 
diskutera det”. Hennes kluvna inställning sammanfattas i följande 
yttrande: ”Det är min privata inställning att innehållet i böckerna, det de 
kan ge, är bättre än vad gubbarna och gummorna heter, men att det skadar 
inte att känna till vissa. Men absolut inte så här att nu måste ni kunna 
kanon”. Emellertid använder hon en sekventiell organisationsprincip med 
litteraturhistoriska epoker som grund för innehållet. Detta för att ge 
eleverna en litteraturhistorisk allmänbildning samtidigt som det ger 
möjligheter att arbeta med värdegrunden.632 

Den allmänbildning i litteraturhistoria som Cecilia vill förmedla 
förutsätter ett symboliskt kapital hos vissa verk och författare, det vill 
säga värden som gör att Cecilia uppfattar dem som allmänbildning. Den 
av Cecilia framhållna lärarutbildningen kan förväntas ha haft betydelse 
för hur hon uppfattar detta kapital. Genom hennes uppfattning om vilken 
allmänbildning eleverna behöver, det vill säga genom hennes habitus, 
skapas förutsättningar för postmodernitetens konvergerade synsätt med 
gemensamma värden som grund, men det innebär också att hon 
legitimerar en viss smak som allmänbildning. Hon blir därmed bärare av 
ett normativt kulturbegrepp. Samtidigt ser hon det som sin uppgift att 
skapa en ifrågasättande bildning hos eleverna för att motverka till 
exempel fascistiska tendenser i samhället: 
 

Annars kan de bli så lurade. De kan gå på vad som helst och jag 
tror att man faller lättare offer för sådana här diktaturfasoner om 
man inte är ifrågasättande. Det är lättare att bli fascist om du inte 
ifrågasätter någon som står och gapar och jag anser att det är min 
uppgift, bland annat, som vuxen i en elevgrupp att lyfta upp det 
eller försöka jobba med det […]. 
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I detta arbete är värdegrunden betydelsefull och Cecilia återkommer flera 
gånger själv till just detta ord i samband med textläsning. Med värde-
grund avser hon till exempel hänsyn, självkänsla, bra relationer och 
trygghet.633 I Cecilias retorik anas hur hon sätter värdegrundsarbetet i 
första hand och hur hon är mer tveksam till litteraturhistoriska kunskaper, 
men för att undvika en kollision mellan hennes egna intressen av att 
arbeta med identitetsutveckling genom värdegrund och den vedertagna 
litteraturhistorieundervisningen försöker hon förena dessa genom att 
arbeta med värdegrund genom texter som hon uppfattar bör ingå i 
allmänbildningen. Detta kan ses som ett exempel på hur det i Cecilias 
praktiska teori har utvecklats en skolspecifik syn på litteratur, en syn som 
skiljer sig från till exempel litteraturvetenskapens, och därmed hennes 
lärarutbildnings, arbete med texter.634 Förmåga att väcka empati och nya 
perspektiv är, tillsammans med språkutveckling, grundläggande 
anledningar till att läsa texter i svenskämnet, enligt Cecilia. Dessa 
humanistiska kompetenser rör fritiden lika mycket som arbetslivet och 
hör därmed hemma i det postmoderna samhällets skoluppgifter. Även om 
också Cecilia uppvisar en viss osäkerhet inför svenskämnets innehåll har 
hon en ganska klar uppfattning om svenskämnets syften och mål. Med 
stöd i Patricia J. Sikes undersökningar om sambanden mellan skol-
förändringar och lärarerfarenhet blir slutsatsen att Cecilias femton år 
inom läraryrket bidrar till att hon i högre grad än till exempel Annika har 
hittat en ämneskonception som bygger på egna ställningstaganden snarare 
än på övertaganden av andras okontroversiella sådana. 

Den svenskämneskonception Cecilia själv säger sig företräda 
innehåller flera av det postmoderna samhällets kännetecken. En 
traditionalisering av kulturen ses i hennes syn på ”allmänbildning”, men 
hon är i retoriken också öppen för alla typer av texter och verkar använda 
eleven som utgångspunkt för sin planering av undervisningen. Arbetet 
med etik och moral är av stor vikt för dagens elever enligt Cecilias 
ämneskonception, vilket överensstämmer väl med krav som utgår från 
postmodernitetens svårigheter att skapa identiteter. Samtidigt finns spår 
av ett annat svenskämne i Cecilias konception. Hon lyfter fram 
färdighetsträning inför kommunikationssituationer och försöker välja 
texter som rör elevernas yrkesliv snarare än deras fritid. De kraftfält som 
Piet van de Ven har pekat på interagerar när lärare omtolkar definitioner 
av modersmålsundervisningen, ämnets traditioner, konkurrerande 
pedagogiska, institutionella och innehållsorienterade villkor samt lärarens 
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biografi,635 blir alla synliga hos Cecilia, men bakom de konkreta villkoren 
finns även en ideologisk dimension. I sin studie av litteratururval ser 
Sarland hur individen är en arena för ideologiska maktkamper, vilka 
manifesteras i en praktik där läraren både är en del av och påverkar 
ideologin.636 Eftersom varken läraren eller eleverna till fullo genom-
skådar de krafter som styr undervisningssituationen innebär undervisning 
symboliskt våld.637 Redan här kan man skönja den konflikt som Cecilia 
står inför när hon försöker förena styrdokumentens postmoderna drag 
med den äldre skolkulturens värderingar, vilket säkert bidrar till den 
osäkerhet hon känner inför sin undervisning (se vidare nedan). Av 
Sarlands sex urvalskategorier återfinns åtminstone tre tydligt i hennes 
ämneskonception; texter väljs för att tilltala elever, för att utveckla 
språkförmåga och för deras förmåga att överföra högkultur.638 

I grunden är Cecilia positiv till den hjälp det nationella provet 
innebär för lärare, men hon funderar om det inte vore bättre att ha 
utomstående bedömare för att få en rättvisare bedömning. Däremot tycker 
hon inte att hon behöver provet för betygssättning av den enskilda eleven. 
Av deras tidigare arbete vet hon med relativt stor säkerhet om de klarar 
provet eller inte. Hela utbildningen används för att utveckla de kunskaper 
provet mäter, men förberedelsearbetet intensifieras under den sista 
terminen innan provet.639 Det som är provets egentliga syfte, att få en 
likvärdig och rättvis bedömning över hela landet, är Cecilia tveksam till 
om det uppfylls så länge lärarna själva bedömer proven. Samtidigt lägger 
hon inte särskilt stor vikt vid resultatet på provet för den enskilda eleven, 
vilket innebär att det i det enskilda fallet spelar en mindre roll huruvida 
bedömningen är rättvis eller inte. Det kan därför förefalla som om Cecilia 
egentligen saknar motiv att ägna särskild tid åt att förbereda provet annat 
än som en del av det nationella uppdraget, men provets konkretisering av 
målen i kursplanerna blir den hjälp mot osäkerheten som hon inte kan 
hitta på andra håll. Att det dessutom är en viktig del av spelets regler på 
det sociala fältet ökar dess betydelse i hennes retorik kring ämnet. 

Cecilia berättar att hon utgår från de planerade arbetssätten när hon 
avgör om de behöver några läroböcker eller inte. I de klassrum där under-
visningen i huvudsak äger rum finns klassuppsättningar av litteratur-
historiska läroböcker och antologier som Cecilia kan använda vid behov, 
men hon menar att det åtminstone i första årskursen är ovanligt. Eleverna 
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har därför inte egna läroböcker. För sin egen planering använder hon 
privata litteraturhistoriska böcker för att kontrollera saker och läsa på i de 
fall det behövs. Det mesta menar hon dock att hon redan har i huvudet.640 
Cecilias val av innehåll styrs inte av läromedel på en retorisk nivå, men 
däremot spelar hennes habitus en stor roll för planeringen och eftersom 
fältet är detsamma, nämligen undervisning, är det möjligt att samma 
kulturella kapital som ligger till grund för läromedlen också formar 
Cecilias undervisning. Undervisningens innehåll kan därför bli detsamma 
som i läromedlen trots att dessa inte används. 

Sammanfattningsvis har svenskämnet två tydliga uppgifter för 
Cecilia. Det ska utveckla språkfärdigheter och det ska skapa bildning. 
Angående det sistnämnda ger hon ett splittrat intryck av vad det innebär. 
Dels finns en tydligt litteraturorienterande ambition och dels finns en 
ambition om att arbeta med värdegrundsfrågor som en del i identitets-
utvecklingen. Hela Cecilias ämneskonception ger ett intryck av att vara 
en kompromiss av historiskt utvecklade institutionella ramar, med ett 
vedertaget litteraturhistoriskt texturval, ett äldre betygssystem samt 
användning av läromedel, och personligt utvecklade ambitioner med 
postmoderna förtecken, innebärande ett ifrågasättande av kanon, ett 
tydligare identitetsarbete med utgångspunkt i eleverna samt ett oberoende 
av läromedel.641 Förutsättningarna för texturval förefaller därför vara 
under förändring för Cecilia. 

Disa, som alltså är nyutbildad gymnasielärare, blev liksom Annika 
inspirerad att bli lärare under sin tid på komvux. Hon har tidigare arbetat 
med yngre barn, men upplevde inför lärarutbildningen att hon hellre ville 
arbeta med gymnasieungdomar. Disa lyfter fram den egna bakgrunden 
som betydelsefull för lärarrollen. Hon har svårt att definiera mer exakt 
vad det är i bakgrunden som påverkar henne, men nämner högläsningen 
från sin barndom som betydelsefullt för litteraturintresset. Disa menar att 
hennes erfarenhet från andra yrken och från livet i övrigt har gett henne 
en trygghet som gör att hon vågar lämna det traditionella innehållet: 
 

jag vågar ta avstamp, att inte hålla mig till de här traditionella […] 
man kanske tycker att man ska läsa Defoe, man ska läsa…du vet 
alla de här kända författarna, medan jag tycker att jovisst kan man 
göra det. Man behöver absolut titta på några av verken, men jag 
tycker det är minst lika viktigt att titta på det moderna […] för vi 
vill ju på att glömma de andra mot Strindberg och andra. Jag lyfter 
ju gärna fram en sådan som Sandro Key-Åberg till exempel. 
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Disa visar att hon är medveten om att det finns ett innehåll som hon 
förväntas inkludera i undervisningen, men anser sig alltså våga gå utanför 
detta. För Disa är ett av de övergripande målen att försöka motverka det 
hon kallar ”stämplar” som eleverna sätter på sig själva och varandra.642 
Hennes målsättning tyder på att hon har uppmärksammat problematiken 
kring identitetsskapande och att hon gärna vill arbeta med det inom 
svenskämnet. 

Även för Disa handlar svenskämnet i första hand om kom-
munikation, framför allt att kunna läsa och skriva. Bokläsning ser hon 
som ett hjälpmedel att utveckla sitt språk. De exempel hon nämner har en 
tydligt praktisk inriktning, till exempel att kunna fylla i ansöknings-
papper, att presentera sig själv och att kunna tillgodogöra sig information. 
Självmant kommer hon i detta sammanhang in på grammatiken, till 
vilken hon har en mycket kluven inställning. Hon förklarar grammatik 
som ”meningsbyggnader och alla nio ordklasserna och sådant” och tror 
att detta kanske måste finnas, men verkar ha svårt att se hur man ska 
hantera det i skolan.643 Disa upplever att det fält hon verkar i kräver ett 
innehåll som hon egentligen är tveksam till och som hon har svårt att se 
syftet med. En lång tradition av en slags formaliserad grammatikträning, 
liknande den som Lgy70:s planeringssupplement uppmanar till, kan antas 
ligga bakom hennes uppfattning. 

De äldre texternas symboliska kapital gör att Disa inte kan frångå 
dem, men kanske är det osäkerheten över dem som gör att Disa har svårt 
att formulera övergripande mål med läsningen av dem: 
 

i och med att du har texter från den här perioden så får de ändå en 
viss känsla för hur man skrev på den tiden, vad det var för era så 
att säga, hur folk tänkte, hur…om det nu går att få fram, men alltså 
lite känsla över hur man levde på den tiden, hur det var att vara 
författare då, under vilka förhållanden som fanns. 

 
Disas målsättningar har en tydlig historisk inriktning och det kommer 
som en till synes självklar fortsättning att hon gärna arbetar tillsammans 
med historieläraren för att gå igenom litteraturhistorien. Kunskaper om 
historien behöver man för att se hur det avspeglar sig i det som skrevs, 
menar Disa vidare.644 Hennes resonemang om målen med litteratur-
historia blir cirkulärt när hon menar att historiekunskaper behövs för att 
se författarnas arbetsförhållanden samtidigt som texterna avspeglar deras 
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tillkomsttid. Detta behöver i sig inte vara problematiskt, men Disa verkar 
inte närmare kunna förklara anledningen till att elever idag ska lära sig 
dessa kunskaper om historien, trots att flera intervjufrågor uttryckligen 
berör detta. På samma sätt som det är oklart för Disa varför grammatik 
ska ingå i undervisningen blir syftet med litteraturhistorieundervisningen 
oklart när hennes egen biografi som läsare av samtida texter hamnar på 
kollisionskurs med skolans har-kultur.645 Disa är en spegling av de 
problem som finns med att genomföra reformer i skolan. Sarason har 
pekat på hur hinder för förändring kan vara exempelvis vedertagna 
uppfattningar, programmerade handlingsmönster, institutionella kontexter 
och brist på missnöje hos lärare.646 Med Bourdieus begrepp anger spelets 
outtalade regler vad som förväntas av fältets agenter. Hos Disa verkar det 
finnas ett visst missnöje med hur undervisningen ter sig, men de övriga 
faktorerna gör att hon som nyutbildad lärare har svårt att bortse från 
skolkulturen och helt genomföra de förändringar hon själv vill, 
åtminstone på en retorisk nivå. Enligt såväl Broady som Sikes kommer 
hon inom kort att upphöra att ifrågasätta systemet.647 

Av förståeliga skäl är den nyutbildade Disa osäker i sina åsikter om 
betygssystemet, men hon är inte främmande för tanken om fler betygs-
steg. Hon har också problem med hur hon ska hantera kriteriernas 
abstrakta karaktär. Ett sätt som hon har försökt är att skriva om och 
konkretisera kriterierna till eleverna, men hon är samtidigt medveten om 
att det då blir hennes egen tolkning av dem: ”så där tycker jag man sitter 
lite pyrt till”, säger hon.648 Den rörelsefrihet som styrdokumenten ger 
upplever även Disa som problematisk och när hon försöker konkretisera 
formuleringarna påverkas hon, i enlighet med Bourdieu och Passerons 
resonemang,649 av de existerande institutionella reglerna och bidrar 
således till en konservering av rådande förhållanden. De informella 
ramarna fungerar på så sätt mer begränsande än de formella. 

Sammanfattningsvis talar Disa mycket om texter i sin ämnes-
konception, men hon uttrycker också kommunikationsförmågan som 
ämnets viktigaste uppgift. Disa är kluven till vilka texter hon ska arbeta 
med. Hon vet att hon förväntas arbeta med vissa historiska texter, men 
skulle hellre arbeta med moderna sådana, antagligen beroende på att hon 
inte kan motivera varför de äldre texterna ska få utrymme. Det förefaller 
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därför finnas starka institutionella ramar som skapar förutsättningar för 
texturvalet. 
 
Elevcentrerade och stoffcentrerade svenskämnen i retoriken 
Följande avsnitt fokuserar på förhållandet mellan eleverna och stoffet i 
undervisningssituationen på en retorisk nivå. I de fall lärarna anser ett 
stoff vara förutbestämt oberoende av eleverna blir det normativt och kan 
betecknas som en har-kultur. Därifrån finns gradskillnader till 
användandet av är i-kulturen i undervisningen. Gradskillnaderna kan 
exempelvis bestå av lärarnas föreställningar om elevernas kultur och av 
att eleverna får medta egna texter till undervisningen. Att eleverna 
fullständigt och individuellt styr texturvalet torde vara ovanligt. 

Annika tycker att styrdokumenten i form av läroplan, programplaner 
och kursplaner fungerar bra som riktlinjer, men medger också att hon 
lägger ”mer eller mindre vikt vid delar av dem” och att hon tillåter sig att 
”moderera lite grann beroende vad man har för klass”.650 En anpassning 
till elevgruppen förefaller alltså vara en omständighet som medger att 
Annika tänjer läroplanens ramar i viss mån.651 I den praktiska teori som 
motiverar Annikas handlande vid planeringen av undervisningen föregår 
elevernas förutsättningar läroplanen, åtminstone på en retorisk nivå, och 
ramarna för hennes handlingsutrymme är därmed vidare än läroplanen. 
Tidigare forskning har visat förekomsten av att exempelvis 
yrkesutbildningar i praktiken får en anpassad version av svenskämnet på 
grund av att de inte anses ha samma förutsättningar att klara av de 
nationella kurserna som andra undervisningsgrupper.652 Möjligen ska 
detta ses som ett exempel på hur vissa av fältets strukturer mer eller 
mindre uppfattas som normala trots att det saknas sanktionering för dem. 
I detta fall skulle det kunna handla om att kursplanernas ambitioner av 
lärare inte anses genomförbara och att man då gör det bästa av 
situationen, fullt medveten om att man inte följer styrdokumenten. Detta 
innebär emellertid inte nödvändigtvis att förutsättningarna för är i-
kulturen ökar. Snarare handlar det om en enklare version av en normativ 
kultur, liknande den som återfinns i supplementen för Lgy70:s tvååriga 
linjer. 

Med egna erfarenheter som grund har Annika svårt att se att alla 
elever ska kunna få en likvärdig utbildning. Alla elever ska få samma 
möjligheter till utbildning, men att det skulle ske samtidigt under 
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gymnasietiden förefaller orealistiskt, menar hon. Av olika anledningar är 
inte alla kapabla att ta emot samma saker samtidigt och därför tror 
Annika på ett mer flexibelt system med till exempel vuxenutbildning. 
Elevernas olika bakgrund är en anledning till att Annika anpassar delar av 
undervisningen till de klasser hon har. Därför kan delar av innehållet, 
liksom djupet, se olika ut för olika klasser.653 I några fall menar dock 
Annika att innehållet är detsamma oavsett klass, till exempel när det 
gäller en kronologisk genomgång av litteraturhistorien.654 I Annikas 
lärarkod finns vissa betydelsefulla gemensamma värden uttolkade ur 
styrdokumenten, vilket kan ses som ett exempel på hur svåranalyserade 
institutionella regler skapar handlingsmönster som begränsar eller ändrar 
den rörelsefrihet som styrdokumenten ger. Men lika framträdande är 
Annikas avsteg från likvärdighetstanken. I styrdokumentens rörelsefrihet 
ryms visserligen många olika vägar att nå målen, men hos Annika anas 
hur olika praktiska teorier blir styrande för olika klasser på grund av de 
möjligheter hon upplever att eleverna i de olika klasserna har att nå olika 
mål. Anpassningen av undervisningen riskerar därför att inte bara handla 
om metoder, utan också om mål. 

Trots detta är det svårt att kalla Annikas ämneskonception för 
elevcentrerad. Till skillnad från de övriga tre lärarna uttrycker inte 
Annika en utgångspunkt i eleverna, utan stoffet är det som kommer i 
första hand. Anpassningen till eleverna är sekundär. När det gäller 
texturval är hon bärare av ett normativt kulturbegrepp som till synes inte 
omfattar särskilt många kulturområden. Den institutionella kontextens 
vedertagna uppfattningar fungerar som en informell ram och styr Annikas 
perception av vilka möjligheter som står till buds i den situation hon 
befinner sig i som relativt nyutbildad lärare. Även om hon inte ser den 
kronologiska litteraturläsningen som ett misslyckande är hon inte nöjd 
med sin undervisning. Hennes föreställningar om alternativa 
organisationsprinciper finns i ämneskonceptionens bakgrund, men har 
ännu inte framträtt som en praktisk teori, det vill säga ett handlings-
mönster byggt på centrala förutsättningar tillsammans med lärarens 
uppfattning om mål och möjligheter. Med Sarlands urvalskategorier som 
utgångspunkt blir böckernas förmåga att överföra högkultur och 
böckernas kvalitet indirekt de mest framträdande, vilket bättre överens-
stämmer med litteratursynen i Lgy70:s kursplaner än med den i Lpf94:s 
sådana. Hargreaves postmoderna dimensioner får följaktligen litet 
utrymme i Annikas ämneskonception. 
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Bo är den enda svenskläraren på byggprogrammet där han arbetar 
och han försöker anpassa svenskämnet till programmålen efter bästa 
förmåga. Han ser det som sin uppgift att till exempel arbeta med 
fackterminologi inom elevernas yrkesområde, men försöker samtidigt 
integrera det med inslag av mer allmän karaktär, exempelvis att skriva 
instruktioner.655 Arbetet med en programinriktad svenska bär tydliga spår 
av arbetskraftskvalificering hos Bo, som därmed i högre grad än de 
övriga lärarna tenderar att sammanföra individen och den materiella 
basen, men det kan också vara ett sätt att nå en elevcentrerad 
undervisning i och med att programmen utgör en inriktning som eleverna 
själva valt. 

En anpassning till programmål och en integrering med 
karaktärsämnen på respektive program tror Bo gör att vissa skillnader 
uppstår i elevernas utbildning i svenska, åtminstone för de elever han 
själv har, men i huvudsak är grunden densamma. En viss anpassning kan 
ske beroende på vilka eleverna är. Han ser dock läraren som individ som 
en faktor som kan innebära olika utbildning över tid, ”därför att det beror 
på hur man är i utvecklingen själv”. Bo tror att det kan finnas stora 
skillnader om man jämför olika lärare i landet eftersom ”lärarna 
specialiserar sig på speciella områden”.656 Även lärarens biografi som ett 
kraftfält har således uppmärksammats av Bo, vilket talar för en viss 
stoffcentrering. Likvärdigheten sträcker sig följaktligen inte längre än till 
den enskilda lärarens elever under en viss tid för Bo. 

När Cecilia planerar sin undervisning säger hon sig utgå från vad 
eleverna behöver lära sig i förhållande till målen, såväl centrala som 
lokala.657 Hon gör en diagnos på elevernas kunskapsnivå och sedan en 
grovplanering. Denna anger ett arbetsområde, till exempel skrivande, 
men Cecilia undviker detaljplaneringar för att i stället ha en beredskap 
inför vad lektionstillfället kan medföra. Det kanske ”har varit 
storslagsmål under helgen så att de sitter omplåstrade. Inte kan jag stå där 
och prata då”, menar Cecilia. Elevernas önskemål säger hon spelar roll i 
planeringen, men en begränsad sådan. Oftast handlar det om att välja 
mellan det ena eller det andra. Friare val än så leder bara till att de vill 
”göra ingenting eller fara hem eller sluta tidigare”. Men om eleverna 
kommer med lämpliga förslag på verksamhet använder Cecilia gärna 
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657 Här uppvisar Cecilia likheter med de lärare Brodow och Rininsland har 
intervjuat, även om hon inte i lika hög grad verkar diskutera styrdokumenten 
med eleverna. (Brodow/Rininsland 2005, s 62ff) 
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dessa.658 Således tar hon sin utgångspunkt i situationen, men då hon själv 
har det slutliga avgörandet om vilket innehåll som når klassrummet 
riskerar innehållet att också finnas där på hennes villkor, vilket innebär 
att meningsskapandet regleras. Även om undervisningen är anpassad 
efter eleverna kan den inte sägas vara elevcentrerad i betydelsen att är i-
kulturen får särskilt stort utrymme. 

Kanske är det osäkerheten om styrdokumentens ambitioner som gör 
att Cecilia i första hand ”vill utbilda för ett bra liv framledes och står inte 
det i styrdokumenten så gör jag det i alla fall”.659 Cecilia kan tänka sig att 
lära ut saker som hon upplever som nödvändiga, men som inte står i 
styrdokumenten. Såväl Sarasons tal om vedertagna uppfattningar hos 
lärare som Bourdieus tal om förvärvade dispositioner hos individer kan 
förklara ett sådant agerande,660 som i detta fall kan innebära att styr-
dokumentens ramar överträds på grund av accepterandet av informella 
institutionella regler. Emellertid görs det i detta fall utifrån hennes 
uppfattning om vad eleverna behöver, vilket är ett exempel på det 
komplicerade förhållandet mellan en stoffcentrering och en elev-
centrering. 

När programmålen kommer på tal blir Cecilia mer osäker i sina 
åsikter. Hon säger att de försöker integrera på programmet och menar att 
”vi tror ju att vi jobbar utifrån dem”.661 Styrdokumentens abstrakta 
karaktär ser Cecilia också som en orsak till att en likvärdig utbildning inte 
existerar. Eftersom kursplanerna öppnar möjligheter för många olika 
tolkningar kommer undervisningen att se olika ut. Ännu viktigare för att 
likvärdighet inte kan uppnås är att ”alla människor är individer”, menar 
Cecilia. ”[D]et spelar ingen roll om jag och du läser samma bok så tolkar 
vi den olika, så det är våra hjärnor först och främst, men sedan är det 
förkunskaperna”. Enligt Cecilias tolkning gör varje individs bakgrund 
och förutsättningar att en likvärdig utbildning inte är möjlig ens inom 
samma undervisningsgrupp med samma lärare. Hon upplever heller inte 
att undervisningen ser likadan ut i olika grupper, även om utgångs-
punkten kan vara densamma. Beroende på vad undervisningssituationen 
medför kommer innehållet att ”fara iväg ganska mycket åt olika håll”. På 
fordonsprogrammet upplever hon att hon inte kan gå djupare in i 
undervisningens innehåll annat än vid enstaka tillfällen.662 Även Cecilia 
verkar således känna sig tvingad att använda sig av en undervisning där 
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kraven är lägre i vissa klasser än i andra, men samtidigt ger hon uttryck 
för uppfattningen att även om hon önskade en stoffcentrerad undervisning 
med ett reglerat meningsskapande som grund skulle det inte vara möjligt 
på grund av elevernas utrymme i undervisningssituationen. 

Disa har många utgångspunkter vid texturval. Utifrån Sarlands 
kategorisering samverkar texters förmåga att tilltala eleven, språk-
utveckling, lärarens preferenser och förmåga att överföra högkulturen, 
men som vi har sett hamnar kategorierna i konflikt med varandra redan i 
Disas ämneskonception. Vilken elevgrupp hon har menar hon är ett 
avgörande kriterium, liksom målsättningen att eleverna på något sätt ska 
reagera över texten och gärna utmanas i sin föreställning om sig själv.663 
Det går här att skönja en tendens till att undervisningens identitetsarbete 
prioriterar de terapeutiska värden som gör skolan till ett ”här och nu”-
projekt i stället för att vara framtidsinriktad.664 Disa säger att hon 
”försöker lite grann att läsa av eleverna” när hon väljer texter. Genom 
universitetskurser har hon under sin lärarutbildning hållit sig ajour med 
modern litteratur och med film, vilket gör att hon försöker följa med i vad 
som är gångbart vid ett visst tillfälle och gärna använder dessa texter. 
Med utgångspunkt i det moderna menar Disa att hon sedan kan ta upp 
historisk intertextualitet.665 Detta ger undervisningen en tydlig karaktär av 
anpassning till elevernas är i-kultur, även om det sker genom hennes 
egen tolkning av den. 

Trots sin ringa erfarenhet har Disa även hunnit arbeta på andra 
program än det estetiska och hon menar att det är stora skillnader i hur 
undervisningen ter sig mellan olika klasser, även om man bortser från den 
programanpassning som sker. De estetklasser hon har menar hon tar ett 
avsevärt större ansvar för sina egna studier än vad klasser på ett annat 
program hon arbetat på gjorde, vilket resulterar i ett friare arbetssätt där 
eleverna själva planerar mycket av verksamheten: 
 

För mig betyder det ganska mycket […] att de är delaktiga i 
planeringen, min egen och deras egen planering så att säga och på 
estetiska programmet tycker jag att de egentligen är väldigt 
duktiga […] för de har jobbat in sig på det och jag tycker det är 
viktigt och jag tycker det är roligt för att du får infallsvinklar som 
du kanske annars inte skulle få just på grund av eleverna […]. 
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Hon upplever också att innehållet därmed ibland fördjupas, även om det i 
grunden är detsamma.666 Återigen visar sig den praktiska teorin i form av 
lärarens uppfattning om vilka reella möjligheter som finns att genomföra 
olika saker med olika elever ha betydelse för hur lärare talar om sin 
undervisning. 

Disa är osäker på innebörden av begreppet likvärdig och hon verkar 
inte känna igen det i skolsammanhang. Hon hoppas att hennes elever får 
en likvärdig utbildning, men är medveten om att individer uppfattar saker 
olika och tillägger att ”i ärlighetens namn är jag inte så säker”. Om hon 
går utanför sina egna elever tror hon inte att utbildningen är likvärdig.667 
Därmed ger också hon den individuella lärarens biografi betydelse.668 
Som synes visar Disa här få tendenser till att undervisningen skulle 
präglas av stoffcentrering, men redan i föregående avsnitt avspeglades 
hennes kluvna inställning till en normativ kultur, som verkar få större 
utrymme än hon själv egentligen önskar. 
 
Trygga och otrygga lärare i retoriken 
Trygghet eller brist på trygghet i sin professionella roll visar sig i 
intervjuerna med lärarna vara en viktig faktor för hur de resonerar kring 
ämneskonceptionerna. Troligen påverkar Annikas uttalade osäkerhet 
henne att se det kronologiska perspektivet som viktigt för litteratur-
undervisningen. Hon skulle vilja gå djupare in på det än vad hon gör, men 
menar att hon ”vill hitta en mall först innan [hon] kan gå ur mallen”.669 
Helt nöjd med sin undervisning är hon inte så här långt, utan skulle vilja 
fokusera tydligare på ett verk som en representant för framträdande 
tankar och idéer under respektive period. På så sätt skulle hon bättre 
kunna spegla utvecklingens röda tråd.670 Annikas resonemang visar en 
vilja att göra någonting annat än det hon gör, men osäkerheten gör att hon 
i stället väljer tryggheten i form av en vedertagen ”mall”, i detta fall en 
kronologiskt uppbyggd litteraturorientering. Det främsta stödet för ett 
epokinriktat litteraturstudium, det vill säga en sekventiell organisations-
princip, finner hon inte i styrdokumenten utan i läromedel,671 trots att hon 
inte använder dem särskilt frekvent, men hon menar samtidigt att 
styrdokumenten kräver att epoker på något sätt måste finnas med i 
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betygssättningen.672 Annika söker stöd för en tolkning av läroplanen i 
läromedel och de påverkar därmed säkerligen hennes didaktisk-metodiska 
handlingsplan. Den konkretisering som läromedel utgör skapar en 
trygghet för henne. Detta innebär också att litteraturorienteringen får ett 
mycket större utrymme än vad som förefaller vara fallet när Annika 
pratar om svenskämnets uppgifter (se vidare i avsnittet ”Konstruktioner, 
kultur och trygghet”). 

Bos ämneskonception uppvisar postmoderna drag och han verkar 
inte lika bunden till ämnets traditioner eller till institutionella villkor som 
de övriga lärarna. I intervjuerna syns ingen osäkerhet om ämnets 
uppgifter eller om vad han förväntas göra. Bortsett från de ställnings-
taganden Bo gör kring nya medier (se vidare nedan) kan han trots sina 
många år som lärare knappast sägas vara den av lärarna som på ett 
retoriskt plan bidrar till en konservering av skolan genom att påverkas av 
spelets regler.673 Snarare har han tryggheten och erfarenheten att 
verkligen kunna följa ambitionerna med en minskad central styrning av 
innehållet i läroplansreformen 1994.674 

Cecilia är kritisk till styrdokumenten. Hon tycker de är alltför oklara 
och abstrakta. ”Jag kan sitta och vika papperssvalor med eleverna och det 
går ändå att tolka in att jag gör det jag ska”, säger hon raljerande, men 
också med åtminstone ett visst mått av allvar.675 Exemplet visar de 
perceptionsmöjligheter Cecilia upplever finns inom de formella ramarna, 
vilket i sin tur medför svårigheter att skapa undervisningsmönster utifrån 
de principer läroplanen gestaltar, det vill säga forma en lärarkod. Hon vill 
ha läroplaner som mer konkret anger vad undervisningen ska innehålla. 
Annars riskerar undervisningen att bli kravlös och alltför olika. ”[D]et 
kan lätt bli en fördumning av ett helt folk”, säger Cecilia till och med. I 
detta sammanhang kommer hon in på hur hon i äldre läroplaner har sett 
avsevärt konkretare formuleringar på vad elever ska kunna. Genom bland 
annat lärarutbildningen och genom intervjuer med äldre lärare har hon 
hört talas om överlärare som inspekterade att utbildningen utfördes på ett 
acceptabelt sätt. Detta menar Cecilia var en trygghet för den enskilde 
läraren, som då inte behövde vara orolig för att hon eller han inte 
uppfyllde de krav som ställdes på lärare.676 Det är anmärkningsvärt att 
Cecilia, som framstår som en stark och självsäker individ, efter femton 
års lärarerfarenhet uttrycker en större osäkerhet och otrygghet över hur 
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hon ska forma sin lärarkod än vad de nyutbildade lärarna gör. En 
förklaring till detta kan vara just den erfarenhet hon har. Tidigare har 
visats hur Cecilia i högre grad än de nya lärarna har börjat utveckla en 
ämneskonception som inte enbart bygger på traditioner inom skolans 
ämneskultur. Detta medför svårigheter att hantera den normupplösning 
som det innebär när hierarkier faller samman och den normativa har-
kulturen ifrågasätts. Med detta kan Cecilia sägas delvis bryta spelets 
outtalade regler och därmed riskera att bli kritiserad, vilket tänkbart ligger 
till grund för hennes upplevda behov av stöd för sin undervisning. 

Även Disa känner en osäkerhet inför styrdokumentens abstraktions-
grad. Hon vill visserligen inte bli alltför styrd, men skulle gärna se att de 
var ”mer specificerade”, särskilt nu när hon är nyutbildad lärare. Detta 
skulle underlätta för henne att kunna visa och motivera eleverna vad som 
förväntas av dem. Disa konstaterar att eleverna ”är ju så pass smarta att 
de kan se att ’Här står det ju lika gärna att jag inte…ni ska ju göra det 
efter mina behov’ [härmande elev]”.677 Uttalandet tyder på en uppfattning 
om att det finns ett normativt konkret innehåll som går att formulera. 
Indirekt kan eleverna ifrågasätta Disas tolkning av kursplanen, men hon 
antyder själv inte någon problematisering av densamma vid detta tillfälle. 
Hon ifrågasätter inte sig själv på samma sätt som Cecilia gör. I den 
maktposition Disa befinner sig som lärare kommer hon att ha tolknings-
företräde och därmed kontroll över utformandet av undervisnings-
situationen.  
 
Lärarnas kulturbegrepp i retoriken 
Halvorsen menar att lärare är bärare av, och handlar utifrån, en kultursyn 
som kan omfatta få eller många kulturområden och vara normativ eller 
flexibel.678 Den kultursyn de bär, medvetet och omedvetet, kommer också 
att påverka texturvalet i undervisningen i någon mån. Detta avsnitt ämnar 
därför försöka utröna de undersökta lärarnas kulturbegrepp, där också den 
privata textkonsumtionen har betydelse. 

Annika ser själv mycket film och säger att hon gärna använder film i 
undervisningen av den anledningen att det är lättare att nå fram till 
ungdomar med dessa eftersom de inte läser särskilt mycket.679 Film har 
större utrymme i elevernas är i-kultur än skrivna texter och detta medium 
kräver andra läsvägar än exempelvis skönlitteratur.680 Den läskompetens 

                                                
677 Int. Disa 050119. 
678 Halvorsen 2001, s 19f. 
679 Int. Annika 050615. 
680 Kress 2003, s 48ff. 



 219

som eleverna bär med sig angående film nyttjar Annika i sin ämnes-
konception. Hon ger också i den mån hon hinner lästips till eleverna från 
de moderna böcker hon själv tycker om, eftersom hon upplever att hon 
och eleverna ”läser ganska likartad litteratur”.681 Halvorsen menar att 
vissa lärare kan uppfatta delar av skolans innehåll som någonting som är 
på kollisionskurs med det läraren personligen står för.682 Både 
användandet av film och tips på böcker som inte används i under-
visningen kan tolkas som exempel på hur Annikas egen är i-kultur inte 
överensstämmer med den uppfattning hon har om skolans har-kultur, det 
vill säga det innehåll hon anser sig vara tvingad att ta upp. Detta gör att 
hon får problem att hantera kulturarvsfrågor. Under sina tre år som lärare 
har Annika brottats med frågan om det finns vissa författare som man bör 
känna till och hon känner sig fortfarande osäker på svaret: 
 

Jag vet inte, alltså det finns ju vissa författare som vi av hävd säger 
är viktiga, ta Strindberg till exempel. Han ska ju alla känna till. Det 
ingår ju i allmänbildningen, men…men jag kan inte alltid tycka att 
det är så intressant att jobba med Strindberg om jag ska vara ärlig. 
Jag kan tycka att det är roligare att jobba med en modern författare 
som ungdomarna känner till och så kanske se om man kan knyta 
bakåt på något sätt. Det där är både och alltså. 

 
Annika är medveten om att elevernas är i-kultur har likheter med hennes 
egen och att dessa inte sammanfaller i särskilt hög grad med det hon 
uppfattar som skolans har-kultur. När hon säger att vissa författare ”av 
hävd […] är viktiga” visar det att traditionella värdehierarkier fortfarande 
är verksamma och att böckers förmåga att överföra högkultur är ett 
urvalskriterium. Att alla ska känna till Strindberg är inte ett mål som man 
hittar i styrdokumenten, utan vilka författare som är kulturellt gångbara 
menar Annika att man hittar i litteraturverk, men hon är på en retorisk 
nivå själv tveksam till om dessa författare är de mest lämpliga att 
använda. Samtidigt är hon medveten om att det är enklast att använda 
dessa just för att materialet då finns färdigt.683 De postmoderna 
förhållanden som Annika lever under hamnar tillsammans med hennes 
egen biografi i konflikt med det kraftfält som traditioner utgör, men som 
lärare har hon accepterat de spelets regler som finns inom utbildnings-
fältet, även om hon åtminstone delvis är medveten om dem. Hennes 
resonemang visar en första tendens till att problematisera den normativa 
har-kulturen och de önskemål om alternativa konstruktioner som Annika 
                                                
681 Int. Annika 050411. 
682 Halvorsen 2001, s 15ff. 
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uttrycker kan vara början på ett förändrat habitus. Eftersom detta är lång 
process spelar traditionen fortfarande en avgörande roll för hennes 
ämneskonception. 

För Bo handlar svenskämnet om personlig utveckling för eleverna, 
där förmågan att kunna tillgodogöra sig information är viktig, men minst 
lika viktigt är att ta del av andras känslor och att kunna uttrycka sina 
egna. Just ordet ”känslor” är ofta återkommande när Bo talar om text-
läsning.684 Där menar han att litteraturhistorien har en funktion att fylla 
som inspirationskälla. Genom att få ta del av andra människors idéer 
utvecklas förmågan att skapa och uttrycka egna idéer. Liksom Annika 
menar Bo att det för elevernas del innebär att de måste lära sig att 
behärska språket i dess olika former. Bo kommer också in på praktiska 
situationer som man som medborgare måste klara av, till exempel att 
skriva en ansökan eller att veta hur man uttrycker sig i TV. Det förefaller 
finnas en rädsla hos Bo att nya medier i högre grad än det skrivna ordet 
genom sin dominans fungerar begränsande i elevernas språkutveckling 
och att den som har makten över bilden också har makten över vad 
deltagarna säger: 
 

Mycket av de här kommunikationsvägarna som finns idag har ju 
öppnat eleverna, men samtidigt har det också stängt dem, därför att 
de blir så fruktansvärt begränsade till tv-mediet […] man blir styrd 
väldigt mycket av bilden […] Den som regisserar bilden får ju 
genast ett försteg, därför att de kan lägga orden och lägga bilden så 
att jag som människa blir missförstådd. Det tror jag är den stora 
faran idag, att se upp med det här att man måste vara objektiv när 
man läser olika, när man ser på olika saker, när man bedömer olika 
saker. Då måste man lära sig att sovra, för det är ett fruktansvärt 
informationsflöde idag i samhället.685 

 
Jämfört med böcker ser Bo film som ett begränsat uttrycksmedel, men 
precis som för övriga texter måste eleverna lära sig att sortera och se vad 
”det ger” att se filmen. Ett led i Bos uttalade demokratiska strävan är 
målet att ”kunna fostra en människa som är fri och tänker själv och tar 
egna beslut”.686 

Bos goda ambitioner att hjälpa eleverna till kritiska granskningar 
innebär paradoxalt nog att undervisningen riskerar att styras av hur han 
har uppfattat texten, det vill säga ett reglerat meningsskapande för 
eleverna, vilket i sin tur medför att Halvorsens ideala lärsituation, där 
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elevernas befintliga mediekunskaper utgör grunden, uteblir. I stället 
tenderar undervisningen att bli en kamp mellan har-kulturen och är i-
kulturen. Bo har uppmärksammat den identitetsskapande funktion som 
massmedia har,687 men han uttrycker en oro för vad det innebär för 
individen. Resonemanget påminner om Postmans uppfattning att 
pedagogiken ska vara ett försvar mot medias skadliga inflytande.688 I 
detta fall är Bo därför tydligt en bärare av ett normativt kulturbegrepp och 
bevarare av en traditionell värdehierarki som till exempel återfinns i 
Lgy70. Trots att språkutveckling är ett centralt mål för Bo verkar inte de 
nya mediernas läsvägar ingå i detta. Det uppstår således i Bos fall inte 
någon kollision mellan det han upplever att skolan ska stå för och hans 
egen uppfattning. Snarare föreligger en kollision mellan vissa 
samhälleliga mediala fenomen och det han tillsammans med skolan står 
för. 

Vid övriga textval tar Bo på den retoriska nivån sin utgångspunkt i 
elevernas behov och använder gärna nuet som startpunkt, för att sedan 
orientera sig historiskt om ett ämne. Ett mål kan vara att lära sig 
någonting inför framtiden av det som har hänt och beskrivits. Principiellt 
finns det inte olämpliga texter, men Bo väljer gärna texter som han 
upplever har ett bra språk. Däremot kan tillgången på texter, eller bristen 
på tid att söka rätt på dem, i vissa fall fungera begränsande.689 Tillgång på 
texter anges av Sarland som en urvalskategori och i Bos praktiska teori 
finns detta med som en faktor som påverkar urvalet, men det förefaller 
inte vara någon av de mer framträdande faktorerna. Ämneskonceptionen 
hos Bo visar också tydligt problematiken kring att arbeta med 
kategoriseringar på det sätt som Sarland gör. Samtliga sex kategorier 
förekommer som urvalskriterier redan på den retoriska nivån hos Bo; 
lärarens preferenser blir tydliga gällande filmanvändning, läsutveckling 
är en viktig del av språkutvecklingen, tillgång fungerar begränsande, 
liksom kvalitet i form av bra språk, förmåga att överföra högkulturen 
återspeglas i den litteraturhistoriska orienteringen och slutligen väljer Bo 
texter som ska tilltala eleverna för att de ska kunna hitta sin egen läslinje. 
Trots detta återstår det, enligt honom själv, viktigaste kriteriet för 
texturval, nämligen att texterna genom sin förmåga att väcka empati ska 
hjälpa eleverna att hitta sin identitet i ett komplext samhälle. 
Utvecklandet av denna kompetens hos eleverna ryms inte i Sarlands 
modell och det delvis elevcentrerade synsätt som identitetsutvecklingen 
innebär förekommer heller inte lika tydligt hos Annika, Cecilia och Disa, 
                                                
687 Jämför till exempel Ang 1999, s 243 och Abu-Lughod 1999, s 122. 
688 Postman 1979, s 71. 
689 Int. Bo 050117. 
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vilket väcker frågor om vilken betydelse den långa erfarenheten hos Bo 
har. 

Cecilia säger att hon försöker använda texter som anknyter till 
elevernas programval. Eftersom hon arbetar på fordonsprogrammet 
innebär det att hitta texter som rör till exempel bilar, men det är enligt 
Cecilia ofta svårt att hitta skönlitterära sådana. Hon säger sig även 
använda texter som inte har någonting med utbildningen att göra och 
försöker då ”lura dem att det är intressant”.690 Att använda knep för att få 
elever att läsa är ett tydligt exempel på hur innehållet, inte eleven, sätts i 
första hand,691 vilket innebär att en normativ har-kultur har en 
dominerande ställning. Principiellt finns det, säger Cecilia, inte texter 
som är särskilt lämpliga eller särskilt olämpliga att använda, men hon 
undviker texter som har alltför omfattande miljöbeskrivningar eller är 
alltför abstrakta. Generellt undviker Cecilia att ”tråka ut dem” med 
textvalen och som exempel på en tråkig text anger hon ett avsnitt ur Röda 
rummet.692 Detta förklaras till viss del av att hon arbetar på program där 
många lässvaga elever finns, men det kan också ses som ett uttryck för att 
texter som elever inte ser som meningsfulla heller inte accepteras i 
undervisningen som en följd av de relevanskriterier Ziehe menar att 
ungdomar idag sätter upp för sina liv.693 Texturvalet kan möjligen ses 
som en slags symbolisk förhandling, men klassrummets maktrelationer 
gör förhandlingen skenbar. Lärarens inflytande överstiger vida 
elevernas.694 

När Cecilia använder filmer i undervisningen får de sin användning i 
första hand för att ”titta på skillnader mellan det som var skrivet” och 
filmen. Dock bör framhållas att även här spelar värdegrundsarbetet en 
avgörande roll.695 Trots att filmer många gånger är en del av elevernas är 
i-kultur tar inte undervisningen utgångspunkt i elevernas befintliga 
upplevelser, utan behandlar filmen som sekundär till en skriven text. 
Därmed upprätthålls en traditionell värdehierarki. Som Buckingham har 
påpekat riskerar det att bli underförstått att läraren ska tillhandahålla det 
objektiva synsättet och att dialogen mellan lärare och elev därför saknar 
betydelse.696 Cecilias kulturbegrepp är fortfarande till stora delar 
normativt, men samtidigt syns i hennes retorik, som tidigare visats, 

                                                
690 Int. Cecilia 050112. 
691 Fenomenet har även uppmärksammats av Brodow/Rininsland (2005, s 125). 
692 Int. Cecilia 050112. 
693 Ziehe 1990, s 160. 
694 Se även Brodow/Rininsland 2005, s 129f. 
695 Int. Cecilia 050616. 
696 Buckingham 1990a, s 6ff. 



 223

tendenser till en användning av texterna som ligger utanför den 
traditionella litteraturorienteringen. 

Disa företräder på ett personligt plan ett relativt brett kulturbegrepp. 
Detta ökar möjligheterna att Disas och elevernas är i-kultur, även om den 
inte är kollektiv, sammanfaller och en eventuell kollision blir snarare med 
den snävare har-kultur som verkar känneteckna skolkulturen på den 
aktuella skolan. I de fall viljan att använda samtida texter också resulterar 
i handling innebär det en maktförskjutning mot det litterära fältets 
heteronoma pol, vilket på sikt utmanar de traditionella kulturella 
hierarkier byggda på symboliskt kapital som verkar dominera skolans 
litteraturundervisning.697 Detta innebär att Disa kommer att tvingas ta en 
strid om fältets värden. Disa anser att det principiellt inte finns texter som 
är olämpliga att ta upp i undervisningen, men hon tror att lärare många 
gånger är lite fega när det gäller att välja svårighetsgrad på texter av den 
anledningen att en lättare text är ”enklaste vägen ut”. Däremot tar hon på 
en retorisk nivå bestämt avstånd från kvalitativa bedömningar i 
bemärkelsen bra och dålig litteratur när hon ska välja texter till 
undervisningen, kanske beroende på hennes eget breda kulturbegrepp, 
men hon är medveten om att kulturella hierarkier existerar: 
 

rent akademikermässigt kan man säga, så vet jag ju vad som 
accepteras som bra litteratur, men…nej, jag tycker att om Bill och 
Ben kan föra en elev vidare så att han kanske börjar läsa någonting 
annat, eller kan du få en som bara har läst […] Guitar Player till 
att läsa någonting annat, så är det väl bra litteratur även om den 
inte räknas som bra litteratur.698 

 
Liksom de övriga lärarna i studien upplever Disa att ungdomar läser 
väldigt lite traditionell text och att det är ett problem. Att väcka läslust är 
därför ett av Disas mål och hon skulle därför gärna använda fler samtida 
författare med texter som är bättre anpassade till läsarna. När det gäller 
andra medier, till exempel film, upplever hon att ungdomar snarare har ett 
försprång gentemot henne själv.699 Att Disa gärna skulle använda andra 
texter än hon gör innebär att hennes perception av vilka möjligheter 
ramarna ger fungerar begränsande för hennes undervisning. Genom 
socialisering accepterar hon omgående när hon påbörjar sin lärargärning 
de spelets regler som hon uppfattar som oundvikliga, även om hennes 
habitus ännu inte helt överensstämmer med fältet och hon därför 
uttrycker saker hon hellre skulle göra. Därmed är det inte säkert att hon 
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verkligen kommer att strida för en förändring av fältets värden. I stället 
finns möjligheten att hon anpassar sig till ”den goda smaken” eftersom 
spelet kräver det av agenterna.700 

Eftersom Disa är ny på skolan är hon osäker på i vilken grad 
programmålen används på estetiska programmet där hon arbetar, men av 
det hon har hunnit uppleva tror hon att ”de är rätt duktiga på det”. Även 
om programanpassning förekommer hos alla de undersökta lärarna 
förefaller skolans estetiska program vara det där ett integrerat arbetssätt 
fått störst genomslag. Själv försöker hon programanpassa sin under-
visning i svenska till exempel genom att fokusera på Bellmans musik i en 
estetklass med inriktning mot musik eller låta redovisningar utmynna i 
tavlor i en klass med bildinriktning.701 Detta förtar emellertid inte 
intrycket av att har-kulturen dominerar klassrummet, om än anpassad till 
elevernas programval. Även om Bellman som innehåll enligt Disa är ett 
elevförslag,702 är begränsningen till 1700-talet förutbestämd, vilket inte 
lämnar mycket utrymme för några andra förslag. Bellmans kulturella 
kapital är antagligen framträdande i det normativa kulturbegrepp som 
Disa på ett professionellt plan är bärare av, vilket gör det lätt att acceptera 
förslaget. Detta innebär att rörelseutrymmet inom ramarna begränsas av 
de ritualer som bygger på symboliskt kapital, det vill säga av spelets 
regler. Å ena sidan har Disa tidigare uttryckt att hon gärna använder 
modernare texter, men socialiseringen in i det sociala fält som utbildning 
utgör gör att Disa inte ifrågasätter Bellmans plats, utan i stället ser 
möjligheten att programanpassa undervisningen. Å andra sidan skapar 
fokuseringen på Bellmans musik möjligheter för den knowledge-in-action 
som Applebee et al efterlyser, där eleverna uppmuntras att delta i samtal 
inom en levande diskurstradition.703 

Hos Disa, som har fått ta över en klass under den andra årskursen 
och inte själv valt lärobok till eleverna, är det mer uppenbart än för de 
övriga lärarna hur läromedlen har betydelse för den didaktisk-metodiska 
handlingsplanen. Disa väljer att fortsätta att använda den lärobok 
eleverna har och kompletterar själv med att läsa en alternativ lärobok, till 
exempel en enklare, för att efter elevernas behov kunna undervisa på flera 
olika nivåer samtidigt. Förutom läroböckerna använder hon sådant hon 
läst själv eller sådant hon fått tips om och sådant som är aktuellt i 
tidningar. Läroboken förefaller emellertid utgöra stommen för under-
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visningen på en retorisk nivå.704 Anpassningen till eleverna förhindrar 
inte att läromedlens kulturbegrepp får en normativ funktion hos Disa, 
vilket kan leda till det praktiska sinnets automatisering av under-
visningen, det vill säga att verkligheten konstrueras utifrån läromedlet 
och att praktiken saknar reflexivitet. Läromedel är idag utsatt för 
marknadskonkurrens och närmar sig därmed den heteronoma polens 
villkor på det litterära fältet, men samtidigt är målgruppen starkt 
begränsad och har därför stora möjligheter att styra innehållet. Det lärare 
efterfrågar kommer att skapa innehållet, samtidigt som innehållet, som vi 
kan se i Disas fall, påverkar undervisningen. Resultatet blir en konser-
verande cirkel där traditionella värdehierarkier lever kvar. Emellertid 
kvarstår frågan om vilka texter som i praktiken väljs ut och inte minst hur 
de används. 
 
Solitärer i arbetslaget 
Under rubriken ”Skolan och postmoderniteten” redogjordes för de 
dimensioner som Hargreaves menar är utmärkande för det postmoderna 
samhället. En av hans utgångspunkter är att genomgripande organisa-
toriska förändringar i näringslivet också leder till förändringar i skolan. 
Exempelvis medför de postmoderna organisationsformernas nätverk och 
projekt mer flytande gränser mellan ämnen i skolan och en större 
rörlighet för lärare.705 Den skola där de fyra undersökta lärarna arbetar 
hade vid tiden för undersökningen nyligen genomfört organisatoriska 
förändringar som kan diskuteras utifrån Hargreaves tankegångar om 
postmoderniteten. Skapandet av arbetslag som en utgångspunkt för 
samarbete var en grundläggande ambition. Även om arbetslag på intet 
sätt är någon ny tanke i skolsammanhang var inte denna skola ensam om 
att från andra halvan av 1990-talet genomföra arbetslag som en organisa-
torisk enhet. Bakgrunden återfinns bland annat i den partsgemensamma 
överenskommelse som de fackliga organisationerna Lärarnas Riks-
förbund och Lärarförbundet utarbetade tillsammans med arbetsgivar-
representanten Kommunförbundet efter läroplansreformerna 1994, kallad 
ÖLA2000. Avtalets tankar redovisades även i skriften En satsning till 
2000. Den nya organisationsformen innebar här, liksom på många andra 
skolor, att arbetslag bildades med utbildningsprogrammen som grund. 
Tanken var att de lärare som tillsammans utbildade en elev också skulle 
samarbeta med varandra kring utbildningens innehåll. Ambitionen med 
detta avsnitt är att undersöka vad organisationsförändringen innebär för 
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de fyra svensklärarnas profession och vilka förändringar nya arbetssätt 
medför för svenskämnet. 

De senaste årens organisatoriska förändringar i skolan och vad det 
medfört för lärarprofessionen har studerats av Ulf Lundström i en nyligen 
utkommen avhandling. Lundström drar slutsatsen att organisations-
förändringarna kännetecknas av ett visst mått av tvång och att före-
ställningar om idealmodeller inte får genomslag i praktiken. Den 
dominerande diskursen om skolutveckling förespråkar ämnesintegrering, 
vilket krockar med den ämnesinriktade yrkesidentiteten. Detta leder 
också till osäkerhet bland lärarna, snarare än till den avsedda 
utvecklingspotentialen genom utökat inflytande.706 Det är i denna kontext 
också föreliggande avhandlings lärare ska ses. 
 
Arbetslag i teori och praktik 
Organisationsformen i en skola är ett uttryck för en maktstruktur, men 
maktstrukturen är också ett resultat av den sociala omgivning som inte 
uttrycks i organisationsformen. Detta medför att förändringar i policy, 
som en organisationsförändring innebär, inte alltid resulterar i en 
förändring i praktiken, skriver Ball, och anger subkulturer inom ämnen 
som ett exempel på en starkt socialiserande faktor som inte uttrycks i 
dokument.707 För de fyra lärare som denna avhandling omfattar uppvisar 
de organisatoriska förändringarna delvis olika resultat. Förändringar i 
organisationen innebär också förändringar i yrkesidentiteten för lärarna, 
vilket i förlängningen kan tänkas innebära förändrade ämneskonceptioner 
och ämneskonstruktioner, där förutsättningar för texturvalen är en del. 

När skolans organisation på en allmän nivå kommer på tal vid olika 
intervjutillfällen handlar samtalen med de fyra lärarna om olika saker. 
Annikas funderingar kring skolans organisation har i första hand ett 
elevperspektiv. Som tidigare visats ser Annika, med egen erfarenhet som 
grund, kritiskt på de likvärdiga bildningsambitioner som gäller för alla 
utbildningar. Hon menar att dagens utbildningssystem inte tar hänsyn till 
individen och hon skulle vilja ha tillbaka de kortare yrkeslinjerna för dem 
som snabbt vill ut i arbetslivet. Möjligheter att återkomma till skolan i ett 
senare skede av livet bör också utökas.708 Annika förespråkar här en mer 
direkt relation mellan svenskämnets innebörder och den materiella basen 
för vissa elever, där yrkesinriktade kommunikationsfärdigheter är 
viktigare än en allmänt inriktad bildning. Detta ska snarast ses i motsats 
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till den utbildning för fritiden som postmodernitetens människor har 
behov av.709 Synsättet överensstämmer väl med Annikas ämnes-
konception, där kommunikationsfärdigheter uttrycktes som ämnets 
viktigaste uppgift. 

Annika är positivt inställd till ämnesövergripande undervisning. Hon 
har provat det i en naturvetarklass tillsammans med en annan lärare under 
en termin och resultatet säger hon blev mycket gott. Samarbetet är dock 
inte planerat genom programarbetslaget, utan har uppstått mer spontant 
mellan de två lärarna. ”Med naturarna har jag faktiskt inte haft någonting 
att göra [---] tanken har inte väckts, inte från deras sida heller”, säger 
Annika.710 Med Blossing och Lindvalls begrepp begränsas hennes 
samarbete till personlig samverkan, men någon lagsamverkan 
förekommer inte. Förändringsbetingelser verkar saknas bland lärarna på 
det naturvetenskapliga programmet och därför existerar organisations-
förändringen i policy, men inte i praktiken.711 Detta kan bero på att 
genomförandet har ägt rum utan hänsyn till den existerande 
arbetskulturen och resultatet blir då en alienation där lärarna fortsätter 
som om ingenting har hänt eller ger sken av en förändring som i själva 
verket aldrig har ägt rum.712 Lärarna fungerar därför som solitärer i 
arbetslaget. 

I förhållande till lärarna på det naturvetenskapliga programmet är 
Annikas lärarprofession avgränsad, det vill säga kännetecknas av 
individualism och ämnesindelning som kunskapsbas, men på övriga 
program där hon arbetar får professionen en mer utvidgad karaktär.713 På 
fordonsprogrammet samarbetar hon med lärarna i de fordonstekniska 
ämnena för att få deras åsikter om vad eleverna behöver lära sig och 
ibland kan de samköra olika moment. Exempelvis kan muntliga redo-
visningar i svenskämnet ha ett innehåll som kretsar kring transportteknik. 
Denna typ av samarbete kan förväntas leda till förändringar av ämnets 
innehåll jämfört med om den främsta grupptillhörigheten är ämnes-
kollegiet. 

Vid planeringen av dessa samarbeten sätter sig Annika ner 
tillsammans med lärarna i transportteknik, men regelbundna möten för 
planering av undervisningen förekommer inte. Annika upplever deras 
samarbete som ”väldigt utvecklat” i och med att både hon och 
yrkeslärarna tar kontakt med varandra vid behov och att samarbetet 
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fungerar konfliktfritt.714 Organisationsförändringen har här fått ett visst 
genomslag och klassifikationsreglerna har därmed förändrats. På det 
naturvetenskapliga programmet är Annika fortfarande i första hand 
ämneslärare, medan hennes yrkesroll på fordonsprogrammet går mot 
programlärare. Att med Hargreaves ord tala om en ny struktur för ett 
postmodernt samhälle förefaller i överkant, men arbetslaget har i alla fall 
tagit ett steg mot en multiprofessionell organisation där Annika också 
måste inta en generalistroll i förhållande till elevernas utbildning.715 

Annika skulle gärna utöka samarbetet med övriga svensklärare på 
skolan, men i dagsläget utbyter hon endast tankar och idéer med 
svensklärarkollegor på det individuella programmet, där kontakten är 
daglig tack vare att lärarna sitter i samma arbetsrum. Något organiserat 
samarbete svensklärare emellan känner hon inte till.716 Detta väcker 
frågor om vad som händer med Annikas ämneskonception och ämnes-
konstruktion. Hargreaves menar att organisationsförändringar bidrar till 
att skapa nya självuppfattningar717 och kanske kan man i ett läge där 
lärare inte längre har något samarbete med ämneskollegor börja tala om 
läraridentiteter som är någonting annat än ämneslärarens. Kommer 
exempelvis en förändring av det kapital läraren uppfattar som värdefullt 
att ske? Samtidigt är en anpassning av svenskämnet till studenternas 
inriktning på intet sätt någonting nytt. Även om den relativa autonomin 
har ökat i och med Lpf94:s kursplaner kan man anta att en symbolisk 
kontroll av ett arbetsmarknadsanpassat innehåll i svenskämnet kvarstår.718 
Annika har emellertid utbildats till en identitet som svensklärare, vilket 
möjligen medför en identitetskonflikt i lärarprofessionen när ämnes-
läraren förväntas vara lika mycket generalist som specialist i en multi-
professionell organisation. 

Bo har med sina många år inom yrket erfarenhet från flera olika 
organisationstyper. Liksom Annika uttrycker han skolans uppgift utifrån 
relationen mellan individen och den materiella basen, men han gör det på 
ett mer övergripande plan än Annika. Bo ser bland annat skolan som en 
statlig institution med uppgift att producera den arbetskraft som samhället 
behöver, en uppgift som den idag inte lyckas klara av, eftersom det ofta 
uppstår personalbrist inom olika yrken. ”Är det så”, frågar sig Bo, ”att 
organisationen […] är lite föråldrad i förhållande till övriga Europa? 
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Möter vi kraven från hela världen på våra elever och på vår skola?”.719 
Hans ifrågasättande av skolans organisation bär spår av postmoderna 
dimensioner i form av ett globalt synsätt och ett behov av flexibilitet på 
arbetsmarknaden. Det går också att skönja ett krismedvetande, vilket 
enligt Bennich-Björkman är en av betingelserna för att få igång en 
förändringsprocess.720 Däremot uppfattar Bo att kommunaliseringen av 
skolan har inneburit en statusförsämring för lärare,721 vilket kan bidra till 
att minska deras vilja att genomföra reformer.722 

Inte heller Bo har något närmare samarbete med andra svensklärare. 
Delvis beror det på att han har en arbetsplats tillsammans med de övriga i 
programarbetslaget några kilometer från gymnasieskolan, men Bo anger 
också tidsbrist som ett skäl att inte samarbete blir av. Han känner heller 
inte till något organiserat samarbete mellan svensklärare, men vet att det 
finns lärare som på eget initiativ har bildat informella arbetsgrupper,723 
det vill säga en form av personlig samverkan. För såväl Bos som Annikas 
praktiska teorier framstår det fysiska rummet som varande en viktig 
faktor för samverkansmöjligheter. Annika samarbetar naturligt med dem 
hon delar arbetsrum med, medan avståndet blir ett hinder för Bo. 

På byggprogrammet där Bo arbetar förekommer däremot ett mer 
utvecklat samarbete. Två timmar i veckan avsätter arbetslaget till en 
gemensam träff, där såväl administrativa som pedagogiska frågor 
avhandlas. Här upplever Bo att det är högt till tak och att ”man är väldigt 
ärliga mot varandra”. Det underlättar när man ventilerar sina idéer eller 
protesterar mot andras idéer.724 Samarbetet bland byggprogrammets 
lärare kan karaktäriseras som på väg mot lagsamverkan, det vill säga 
reellt fungerande arbetslag som överskrider ämnesgränser, men fort-
farande sker undervisningen i huvudsak inom ämnesramar. En viktig 
skillnad mellan byggprogrammet och exempelvis det naturvetenskapliga 
programmet är att byggprogrammets lärare redan innan skolans 
omorganisation hade utvecklat tankar kring programarbetslag och därmed 
inte blev påtvingade en förändring. Man hade redan haft tid att 
experimentera med olika verksamhetsformer och kände förmodligen en 
viss trygghet och delaktighet när påbud om förändringar anlände. Att Bo 
anger att kommunikationen mellan lärarna fungerar bra är ett tecken på 
den samhörighet som man hunnit utarbeta inom arbetslaget. Tryggheten i 
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arbetslaget kan också vara en bidragande orsak till den trygghet Bo 
känner i rollen som svensklärare. Tid, kommunikation, delaktighet och 
experiment menar Bennich-Björkman är kännetecknande för lyckade 
resultat vid förändringar,725 vilket skulle kunna förklara varför 
organisationsförändringarna fått genomslag på byggprogrammet, men 
inte i samma utsträckning på det naturvetenskapliga programmet, där en 
ovilja att förändra leder till ett konserverande av traditionella yrkesroller. 

Cecilia menar att det förr var specialutbildat folk som bestämde om 
skolan, medan det idag är människor som inte har annan erfarenhet av 
skolan än sin egen skolgång, men ändå tror att de vet hur den fungerar. 
”Jag upplever att de inte förstår vad vi håller på med”, säger Cecilia och 
exemplifierar med vad hon upplever som konstiga ekonomiska 
besparingar som gör att lärare får arbeta med en massa andra saker än att 
vara lärare. Bristande administrativa rutiner har medfört en ökande 
förvirring, samtidigt som arbetsplatsförlagd tid införs utan att det finns 
resurser att sköta arbetet på plats, till exempel i form av arbetsrum och 
datorer.726 Även det är ett exempel på försämrade villkor som kan 
försvåra genomförande av reformer. De centrala förutsättningarna till-
sammans med Cecilias uppfattningar om möjligheter att genomföra sitt 
arbete, det vill säga hennes praktiska teori, påverkar hennes förändrings-
vilja i negativ riktning. Förändringarna är externt påbjudna och ifall de 
inte förhandlas fram med utgångspunkt i existerande praktiker riskerar de 
att inte accepteras.727 

Med ett skratt utbrister Cecilia ”på fikat” på en fråga om hur arbetet i 
arbetslaget planeras. Hon arbetar precis som Annika på fordons-
programmet, men på en annan gren och tillhör därför ett annat arbetslag. 
Programmet har organiserade konferenser, men på dessa diskuteras i 
huvudsak administrativa, inte pedagogiska, frågor. Cecilia deltar därför 
bara när hon uttryckligen behövs till någonting. Möten för att diskutera 
pedagogiska frågor sker informellt genom att lärarna söker upp varandra. 
Cecilia upplever att det oftast är hon som tar initiativet till samarbete, 
men någon gång kan en av karaktärsämneslärarna söka upp henne för att 
diskutera gemensamma projekt.728 Fordonsprogrammets samarbete kan 
knappast betecknas som lagsamverkan, men det finns ändå sporadiska 
inslag av den multiprofessionella organisationens kännetecken och 
Cecilias lärarprofessionalism blir därmed delvis utvidgad. Hon är själv 
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en aktör för att utveckla samarbete, men i övrigt är det svårt att inom 
ramen för denna undersökning se förändringsbetingelser på programmet. 

Cecilia ger samma exempel som Annika på samarbete med 
karaktärsämnen, det vill säga att muntligt framförande tränas med hjälp 
av ett innehåll från fordonsrelaterade ämnen. Vid ett senare intervju-
tillfälle berättar hon om ett par andra exempel på ämnesintegrering och 
konstaterar att hennes samarbete med elevernas klassföreståndare, som är 
en av karaktärsämneslärarna, fungerar bra, men ”det är persongrejer det 
här också, hur pass strukturerade människor är och sådana här saker”.729 
Arbetslagens utformning i praktiken skiljer sig som synes mellan skolans 
olika program och Cecilias kommentar tyder på att personkemi är en 
faktor som inte ska underskattas vid organisationsförändringar. Trots allt 
har Cecilia en identitet som lärare på fordonsprogrammet. Något 
organiserat samarbete mellan svensklärare på skolan känner hon inte till. 
Själv har hon tillsammans med en annan lärare arbetat med en 
grovplanering av A-kursen i svenska, men ser inte detta som något 
utvecklat samarbete, vilket hon alltså gör med arbetet i program-
arbetslaget.730 Även här syns således tecken på förändrade normer för 
klassifikationen. Cecilia är en solitär, med enstaka inslag av personlig 
samverkan, när hon planerar sin undervisning. Trots förändringen i policy 
för att utöka samarbetet mellan lärare handlar det på vissa håll i huvudsak 
om ett ensamarbete. 

Disa ser skolans organisation ur ett mikroperspektiv när detta 
kommer på tal. Hon funderar om schemat verkligen måste vara indelat i 
fyrtiominutersmoduler och om undervisningen måste vara så tydligt 
ämnesindelad. Hon jämför här med den lärarutbildning hon nyligen 
avslutat och menar att det hon lärt sig där ”funkar inte här i skolans värld 
än”, även om hon upplever att arbetslaget på det estetiska programmet 
har kommit längre i arbetet mot programmål än vad många andra har.731 
Disas nyligen avslutade lärarutbildning har skapat ett habitus där hon kan 
uppfatta och ifrågasätta fältets konstruerade spelregler, vilka vanligtvis 
accepteras som ”normala”. Hon uttrycker tvivel om den starka 
klassifikation som ett ämnesindelat schema innebär. Med detta erkänner 
hon också utbildningsfältets värden som betydelsefulla, vilket får anses 
som relativt självskrivet för en lärare, men för att frigöra sig från 
spelreglerna måste hon enligt Bourdieu ta strid om fältets framtida 
kapital,732 det vill säga mot de mer erfarna lärare som har accepterat det 
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nuvarande kapitalet, där ämnesindelning utgör en framträdande del av 
strukturen. Detta är säkerligen ingen lätt uppgift för en nyanställd lärare. 
En rotad kultur med erfarna lärare som försvarare kan i stället förväntas 
socialisera Disa till en uppfattning om den rådande kulturens kapital som 
värdefullt.733 

Disa skulle vilja samarbeta med andra svensklärare, men hon gör det 
inte och hon känner inte till något organiserat sådant samarbete. Däremot 
finns i programarbetslaget ett mer organiserat forum för att diskutera och 
planera den pedagogiska verksamheten. Disa berättar vid ett intervju-
tillfälle att lärarna för att öka möjligheterna till ämnesintegrering nyligen 
har suttit och utarbetat ett system för att informera varandra om varje 
ämnes innehåll.734 Den typ av lagsamverkan som förekommer på det 
estetiska programmet syns inte på de övriga programmen och kan sägas 
vara ett försök att lämna det Hargreaves kallar ålderstigna strukturer, 
vilket han menar är nödvändigt i postmodernitetens flexibla ekonomier, 
och i stället skapa förutsättningar för den rörliga mosaikens 
projektarbetsformer.735 Precis som på byggprogrammet startade lärarna 
på det estetiska programmet ett frivilligt utvecklingsarbete mot 
programarbetslag flera år innan skolan omorganiserades och man har 
därmed hunnit skaffa sig erfarenheter av vad som behövs för att få arbetet 
att fungera i en multiprofessionell organisation. Denna form av lag-
samverkan kan förväntas påverka lärares handlingsmönster. 
Organisationens uppbyggnad innebär en begränsning och en kontroll av 
det frirum de institutionella ramarna sätter, men också en begränsning av 
det frirum kursplanerna ger den enskilda läraren. Disas svenskämne blir 
inte bara hennes eget, eller ens svensklärarnas, utan blir även avhängigt 
hela arbetslagets uppfattning. Detta medför också att förutsättningarna för 
texturval i ännu högre grad än tidigare kan förväntas bli olika på olika 
program. 

Att organisationsförändringar på detta sätt får olika genomslag för 
olika människor förvånar knappast, men det är värt att notera att det för 
samtliga fyra lärare har inneburit att samarbetet med andra svensklärare 
är ovanligt. De närmaste kollegorna är inte andra svensklärare, utan lärare 
i andra ämnen på de program man arbetar på. Denna strävan efter 
multiprofessionella organisationer har möjligtvis ökat ensamarbetet i det 
egna ämnet. I samband med organisationsförändringarna ägde även 
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fysiska omflyttningar av personalen rum, där den tidigare tendensen till 
gemensamma arbetsrum för ämneskollegor splittrades till förmån för 
programplacering. Av de aktuella fallen har denna strävan varit tydligast 
på byggprogrammet och på det estetiska programmet och det är också där 
förändringsarbetet fått störst effekt, till exempel i den gemensamma 
planeringen av verksamheten. Samtidigt är det också där förändrings-
viljan har varit mest utbredd bland personalen. En följd av detta ur 
svensklärarens perspektiv är att organisationen i högre grad än på andra 
program begränsar det frirum kursplanerna ger och därmed påverkar 
förutsättningarna för ämnets innehåll. Nästa avsnitt studerar detta vidare. 

 
Ämneslärare eller programlärare 
En utvidgad lärarprofessionalitet medför nya självuppfattningar för 
lärare. En viktig faktor för att svenskläraren ska hitta sin identitet i 
programarbetslagets kollektiv är att svenskämnet bemöts positivt av 
övriga lärare. Så är fallet för åtminstone tre av de fyra lärarna i denna 
undersökning. Genom sitt samarbete med karaktärsämneslärarna på 
fordonsprogrammet känner Annika att hon uppskattas som svensklärare 
där. Eftersom någon motsvarighet inte finns på det naturvetenskapliga 
programmet verkar hon inte känna samma tillhörighet där.736 Även Bo 
upplever att han har ett stort stöd för sitt arbete på byggprogrammet och 
att svenskläraren har en bra status. ”De är väldigt mån om att man ska ha 
en kunskap i svenska”, säger han om karaktärsämneslärarnas syn på 
svenskämnet.737 

På fordonsprogrammet där Cecilia arbetar har det under flera års tid 
pågått ett projekt som syftat till att få eleverna att läsa mer. I detta har 
många lärare varit inblandade och hon ger projektet som ett exempel på 
att hon upplever att hon åtminstone stundom har bra stöd för sin roll som 
svensklärare på programmet. Alla lärare är överens om nyttan med ökad 
läskunnighet och eleverna får även läsa skönlitteratur ibland när de har 
fordonsteknik, vilket Cecilia menar ökar statusen för läsandet hos 
eleverna. Däremot har hon svårt att få de övriga lärarna att förstå vad som 
krävs för att bli godkänd i svenska. Hon upplever att det finns en viss 
press från övriga lärare att godkänna elever som är duktiga i 
fordonsteknik eftersom de inte får sina utbildningsbevis om de inte också 
klarar minst godkänd i svenska.738 Det läsande som efterfrågas är som 
synes i första hand knutet till den svårdefinierade färdigheten läs-
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förståelse. De övriga potentialer som litteraturens innehåll kan ha efter-
frågas inte på samma sätt. 

Trots att estetiska programmet verkar ha den mest utvecklade 
lagsamverkan upplever Disa att det där kan vara svårt att få gehör för 
svenskämnets roll, framför allt gentemot karaktärsämnena. Som exempel 
nämner hon att det går bort mycket tid från svenskämnesundervisningen 
till aktiviteter som framför allt rör de programspecifika ämnena. Hon 
upplever också att det bland karaktärsämneslärarna saknas insikter om 
vad svenskämnet innebär.739 Det finns flera tänkbara förklaringar till 
detta. En är att Disa är nyutbildad svensklärare och har en ämnes-
konception som inte överensstämmer med programarbetslagets mål. En 
annan, och möjligen samverkande, förklaring är att arbetslaget redan är så 
pass vana att arbeta tillsammans med svenskämnet att de redan skapat sig 
en uppfattning om vad svenskämnet är och därför inte efterfrågar Disas 
åsikter. Ytterligare en förklaring, och den som verkar mest relevant 
utifrån materialet, är att anpassning till andra ämnen och kurser i första 
hand verkar vara någonting som bara rör svenskläraren. I de här 
redovisade exemplen är det egentligen bara i Cecilias fordonsklass som 
det går att skönja att något annat ämne skulle ha anpassat sig till mål som 
ligger inom svenskämnet, när eleverna under lektioner i fordonsteknik får 
läsa skönlitteratur. I övrigt är det svenskämnet som anpassar sitt innehåll 
till andra kurser. Materialet tillåter inte några säkra slutsatser angående 
detta, men det syns tendenser till att ämnet blir mer inriktat mot 
kommunikationsfärdigheter. Fortsatt forskning kring detta är önskvärt. 

Som visats i föregående avsnitt är programmålen bara sporadiskt 
framträdande i ämneskonceptionen hos alla fyra lärarna. Annika verkar 
uppfatta en konflikt mellan programmålen och svenskämnets mål. ”Jag 
brukar försöka göra ämnet så programinriktat jag kan göra det utan att 
göra alltför mycket våld på de styrdokument jag har”, säger hon.740 
Samtidigt lyssnar hon på karaktärsämneslärarnas synpunkter på vad 
eleverna särskilt behöver utveckla. Ofta handlar det då om att eleverna 
har bristande kunskaper i läsförståelse.741 Karaktärsämnena utbildar på 
många program för ett yrkesliv och har därför ett närmare samband med 
arbetslivet utanför skolan än vad till exempel kärnämnena har. När 
Annika anpassar svenskämnet efter karaktärsämneslärarnas önskemål 
minskar den relativa autonomin och det verkar som om ämnets 
färdighetsaspekter därför får relativt stort utrymme. Med det minskar 
också det frirum som kursplanerna ger. Som tidigare nämnts använder 
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Annika karaktärsämnenas innehåll i svenskämnet, till exempel vid 
muntlig framställning. Vid dessa tillfällen skjuter karaktärsämnena till tid 
för redovisningar, vilket Annika upplever som mycket positivt.742 

Även på den gren av fordonsprogrammet där Cecilia arbetar är de 
övriga lärarna måna om att eleverna får gedigna kunskaper i svenska och 
Cecilia får därför vid behov använda tid från karaktärsämnena till att 
arbeta med svenskan för att få eleverna godkända, eftersom problem att 
klara svenskan också visar sig i karaktärsämnena.743 Innehållsmässigt blir 
eleverna mer motiverade när kärnämnen integreras med karaktärsämnen, 
menar Cecilia, vilket innebär att hon kan fokusera på arbetet med olika 
färdigheter, till exempel att tala tydligt och inte läsa innantill vid muntliga 
redovisningar.744 

Den färdighetskaraktär som svenskämnet får i dessa exempel kan ses 
som ett uttryck för arbetsmarknadens kvarstående symboliska kontroll, 
trots kursplanernas högra grad av relativ autonomi. Även om en viss 
ideologi manifesteras i styrdokument, i detta fall med postmoderna 
förtecken, finns parallellt verkande ideologier som ibland hamnar i 
konflikt med den uttryckta, som i sig kan vara konfliktfylld i sin karaktär 
av kompromiss.745 Samtidigt väcker integreringssträvanden den ständiga 
frågan om hur svenskämnets eget innehåll ser ut, inte minst när det gäller 
skönlitteraturens roll. Svedner har pekat på hur det inom ämnet finns 
kraftfält som teoretiskt kan påverka ämneskonceptioner och menar att 
dessa blir särskilt framträdande när det saknas en ideologisk självklarhet 
för ämnet.746 Svedner menar själv att det saknas en sådan och som vi sett 
i analysen av Svenskläraren verkar hans slutsatser rimliga. 

För såväl Bo som Disa är bedömning av elevarbeten, till exempel 
nationella provet, det enda tillfälle de samarbetar med andra svensklärare. 
Vid dessa tillfällen läser de och bedömer prov från andras klasser. Båda 
samplanerar däremot svenskundervisningen med andra lärare på 
programmet. ”Om det till exempel är väldigt mycket matte som man ska 
göra så pratar vi mattespråk med svenskan”, säger Bo. På så sätt ska 
undervisningen ”stämma för programmet”.747 Att svenskläraren någon 
gång flyttar sitt arbete till verkstaden är knappast någon ny företeelse i 
gymnasieskolan, men för varje ny svensklärare är det förstås en ny 
erfarenhet. Disa pekar på att lärarutbildningen i postmodern anda 
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förespråkar flexibilitet i skolan på ett sätt som hon inte kan hitta i 
praktiken. De exempel vi här har kunnat se är knappast att betrakta som 
exempel på den rörliga mosaik som Hargreaves menar är nödvändigt748 
och frågan är om det är denna typ av ämnesintegration som tas upp på 
ämneslärarutbildningen. 

Även om förändringar inte alltid är påtvingade är det relevant att 
fråga sig vad som händer med lärares personliga mål och syften med 
svenskämnet. Arbetslagens utformning verkar göra att lärarna varken har 
vad Berg kallar en specialist- eller generalistroll,749 utan snarast ett 
mellanting där ämnets ”eget” innehåll blandas med en hjälpfunktion till 
andra kurser. Tendensen på denna skola verkar vara att samverkan mellan 
ämneskollegor inte förekommer mer än sporadiskt och när program-
arbetslagen inte innebär det samarbete som var tänkt står svenskläraren, 
liksom förmodligen även andra lärare, ensam i sin yrkesroll. 
Svenskämnet har en hög status på skolan, men bara som ett färdighets- 
och kommunikationsämne. Bildningsämnet verkar inte få något större 
utrymme bland programarbetslagens medlemmar. Detta gör att för-
utsättningarna för att fiktionstexter blir någonting mer än träning i 
läsfärdigheter torde minska. I den mån programmålen ges utrymme stärks 
antagligen den tendensen. Möjligen är detta en följd av att ämnets 
ideologiska betydelse, och diskussionen om det, inte längre är levande. 
Frågor väcks också om vilket svenskämne lärare utbildas att undervisa i. 
Disa, som är den som senast lämnat lärarutbildningen, verkar uppleva en 
viss diskrepans mellan den yrkesroll lärarutbildningen förmedlat och den 
verklighet hon möter i skolan. Dessa förutsättningar för svenskämnet, och 
närmare bestämt texturvalet, följer med till nästa avsnitt, där de fyra 
lärarnas praktik introduceras. 
 
Konstruktioner, kultur och trygghet 
Det följande avsnittet ska ses som en parallell till avsnittet 
”Konceptioner, kultur och trygghet” ovan. Skillnaden består i att fokus i 
nedanstående avsnitt har flyttats från lärarnas retoriska svenskämnen, 
deras ämneskonceptioner, till en nivå där också deras praktik, deras 
ämneskonstruktioner, uppmärksammas. Detta möjliggör jämförelser 
mellan retoriken och praktiken för att se hur de förhåller sig till varandra. 
Samma fyra tematiska områden som i det tidigare avsnittet används även 
här. 
 
                                                
748 Hargreaves 1998, s 78-86. 
749 Berg 2003, s 217. 
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Färdighet, bildning eller mittemellan – lärarnas ämnes-

konstruktioner 
I avsnittet ”Färdighet, bildning eller mittemellan – lärarnas ämnes-
konceptioner” ovan blev det tydligt hur det nationella provet spelar en 
stor roll i Annikas ämneskonception. Detta återspeglas även tydligt i 
hennes konstruktion av svenskämnet. I den ena av Annikas två klasser 
som undersökningen omfattar, årskurs tre på det naturvetenskapliga 
programmet, ägnas samtliga vårterminens lektioner, det vill säga åttio 
minuter per vecka, åt förberedelser inför provet eller genomförande av 
provet. I förberedelsen ingår att genomföra den muntliga delen samt den 
så kallade A-delen av ett tidigare nationellt prov.750 Lektionstid används 
för att förbereda talet och för att läsa in texthäftet till provet, eftersom 
Annika vet att många har andra engagemang utanför skolan och då inte 
riktigt har tid att göra det hemma.751 Detta lämnar inte något utrymme för 
andra aktiviteter och Annika konstaterar att några andra texter än 
texthäftet till provet inte kommer att förekomma under lektionerna.752 I 
stort sett all förberedelse inför provet sker på individuell basis. Gemen-
samma genomgångar handlar huvudsakligen om hur kriterierna ska tolkas 
och hur genomförandet går till, men innehållet diskuteras aldrig. Med 
provförberedelserna vill Annika ”ge dem bästa möjliga chans när det 
riktiga kommer”.753 Detta trots att hon säger sig inte lägga särskilt stor 
vikt vid individens resultat på provet när hon sätter deras betyg. 
Resultatet på provet blev emellertid ”[m]ycket gott” och i efterhand 
menar hon att det enda hon möjligen skulle ha gjort annorlunda är att 
”jämföra olika typer av textsorter”. Hon uppfattar också eleverna som 
nöjda med förberedelserna. Sättet hon genomför förberedelserna på 
menar hon sig ha stöd för i instruktionerna till provet, även om hon är 
medveten om att alternativa sätt finns.754 Samtidigt upplever hon, som 
tidigare konstaterats, att det ”trycks” på det nationella provet från centralt 
håll, vilket säkerligen ökar hennes motivation att lägga stor vikt vid det. 

Att Annika ägnar så pass mycket tid åt det nationella provet ger i sig 
provet en hög status, men hon förstärker det också genom att till eleverna 
flera gånger tala om att ”nationella provet är kvittot på att ni kan vad ni 

                                                
750 Det nationella provet i svenska bestod under undersökningsperioden av tre 
delar; ett muntligt föredrag, en gemensam kortare skriftlig uppgift och en lite 
längre skriftlig uppsats med flera alternativa uppgiftsval. 
751 Int. Annika 050411. 
752 Int. Annika 050113. 
753 Int. Annika 050411. 
754 Int. Annika 050411. 
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ska”.755 Provet är ett strukturellt villkor som för Annika i sig självt bildar 
ett kraftfält genom sin starka påverkan på undervisningsmönstret. Provet 
blir en viktig del av undervisningens ramar.756 Att närmare studera 
processen kring hur det nationella provet påverkar utformandet av 
undervisningen faller utanför denna undersökning, men det utrymme 
provet får innebär också att Annika väljer bort andra alternativ för 
ämneskonstruktionen. Förberedelserna inför provet handlar till stor del 
om att träna olika kommunikationssituationer och innehållet får här en 
underordnad betydelse. Som vi ska se konstrueras även de undervisnings-
situationer där innehållet är utgångspunkten till stor del som övning i 
olika kommunikationsfärdigheter. Annikas lärarkod, det vill säga 
utformandet av hennes undervisningsmönster, görs i så hög grad utifrån 
det nationella provet att hon inte nyttjar den rörelsefrihet som 
utbildningssystemet, och särskilt Lpf94, ger henne. Att välja bort friheten 
på detta sätt leder enligt Bourdieu och Passeron till ett accepterande av 
informella institutionella regler, till exempel skolkulturer, och därmed till 
en konservering av skolan.757 Det nationella provet blir en konkret 
hållpunkt att knyta undervisningen till och ger på så sätt en ökad trygghet. 
Svenskämnets inriktning mot kommunikation gör att fiktionstexternas 
utrymme minskar och indirekt påverkar därför provet förutsättningarna 
för texturval, inte bara i form av vilka texter som väljs, utan också om det 
över huvud taget väljs fiktionstexter till undervisningsinnehållet. Den 
bakomliggande faktorn förefaller emellertid vara den osäkerhet kring 
ämnets innehåll som Annika som nyutbildad lärare känner. På så sätt blir 
hon både en spegling av kursplanens abstrakta formuleringar och av den 
brist på debatt kring ämnets ideologiska hemvist som kännetecknar 
Svenskläraren. 

Utanför lektionstid har naturvetarklassen ytterligare en uppgift under 
sin sista termin, nämligen att skriva en recension till en roman. Eftersom 
arbetet med denna uppgift helt och hållet sker utanför lektionstid hamnar 
texten aldrig i klassrummet, men däremot har den sin utgångspunkt där. 
Under hela sin gymnasieutbildning har eleverna läst någon eller några 
böcker per termin från olika litteraturhistoriska epoker, det vill säga ett 
sekventiellt urval, och presenterat dem skriftligt. Texturvalet sker 
individuellt från en lista som eleverna tilldelats, men de får även välja 
epokrelaterade titlar utanför listan om de först vidtalar Annika.758 Den 
kontroll Annika har över vilket innehåll som görs tillgängligt och hur det 

                                                
755 Observation av (Obs.) Annika 050207 och 050411. 
756 Jämför Svingby 1978, s 220f. 
757 Bourdieu/Passeron 1977, s 41f. 
758 Int. Annika 050509. 
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disponeras innebär med Bernsteins ord en stark inramning, vilket enligt 
honom tenderar att gynna reproduktion av det förflutna och också styra 
elevernas erfarenheter av undervisningen.759 Resultatmässigt är Annika 
missnöjd med elevernas sista recension. Framför allt verkar det handla 
om att eleverna tagit för lätt på att det är en uppgift i svenska och att 
språket därmed är en del av bedömningen.760 Även om det huvudsakliga 
syftet med textläsningen knappast är att lära sig skriva recensioner blir 
läsningen ett sätt att träna en kommunikationsform. Det kronologiska 
texturvalet tillhör säkerligen Annikas bildningsambitioner med ämnet. 
Det empiriska materialet tillåter inte uttalanden om hur dessa 
bildningsambitioner tidigare genomförts i undervisningen, men i detta fall 
handlar det om ett individuellt projekt där utrymme för diskussioner kring 
alternativa meningsskapanden inte ges i undervisningen. Det förefaller 
vara av större vikt att texterna är lästa än vad läsakten har för potentiell 
betydelse för läsaren. 

Även i den andra klassen, årskurs två på fordonsprogrammet, pågår 
förberedelser inför höstterminens nationella prov, men ännu inte på 
samma intensiva sätt som i naturvetarklassen. Eleverna ska här hålla 
muntliga föredrag om ett valfritt ämne, men gärna med program-
anknytning. Annika menar att kursplanen till B-kursen i svenska ”trycker 
[…] rätt starkt på det här muntliga framförandet”.761 Det är uppenbart att 
Annika läser in kommunikationsträning som en av läroplanens viktigaste 
determinanter. Vid ett annat tillfälle arbetar hon tillsammans med klassen 
med läsförståelseträning utifrån två texter från ett nationellt prov för 
årskurs nio.762 Elevernas brister i förmågan att tillgodogöra sig texter är 
också någonting som hon fått påtalat från elevernas övriga lärare. Såväl 
Annika som de övriga lärarna verkar ha uppfattningen att det är ett 
problem som framför allt undervisningen i svenska ska hantera. I detta 
fall finns således inte några tecken på postmoderna flexibla organisations-
former, utan en traditionell ämnesindelning med avgränsade uppgifter 
verkar råda. 

Texterna som eleverna arbetar med, en tidningsartikel och en kort 
novell som har det gemensamt att de fokuserar språk i förorten, är ett 
katalogurval baserat på att Annika tror att de skulle intressera eleverna. 
Till texterna får eleverna några frågor som de ska besvara individuellt, 
varpå svaren gås igenom i helklass.763 De flesta frågorna har ett korrekt 

                                                
759 Bernstein 1996, s 17-29. Se även Bernstein 1983a, s 156. 
760 Int. Annika 050509. 
761 Int. Annika 050113. 
762 Obs. Annika 050214. 
763 Int. Annika 050411, Obs. Annika 050214. 
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svar som går att hitta i texten, men någon enstaka fråga öppnar för 
diskussion kring svaret, till exempel frågan ”Texten är tagen ur en bok 
som heter ’Inga bomber över Skärholmen’. Varför har den en sådan 
titel?”. Eleverna verkar inte ha några större svårigheter att besvara 
frågorna trots att arbetsklimatet måste betraktas som dåligt, med en 
väldigt hög ljudnivå och en motsvarande låg motivationsnivå. Några 
motiveringar till varför de ska arbeta med dessa uppgifter ger aldrig 
Annika i klassrummet och trots hennes förhoppningar ter sig intresset lågt 
för texterna. Möjligtvis har det betydelse att Annikas huvudsakliga 
föreställning om hur texten ska användas är som läsfärdighetsträning. Vid 
den gemensamma genomgången deltar några elever genom att prata i 
munnen på varandra, medan andra såväl muntligt som med kroppsspråket 
uppvisar ett ointresse. Mekaniskt verkar de ändå utföra de tilldelade 
arbetsuppgifterna. I observationsanteckningarna frågar jag mig: ”Vad är 
överlevnadsstrategin bland 20 bullriga, ointresserade pojkar? (För lärare? 
För elever?)”. Det är långt ifrån någon tacksam uppgift Annika har. När 
de verkliga syftena med uppgiften inte räcker som motivation tar Annika 
till ”att sluta tidigare” som överlevnadsstrategi, det vill säga eleverna får 
sluta när de är klara med dagens uppgifter. Efter lektionen kan jag ändå 
inte låta bli att fråga mig om det finns ett samband mellan elevernas 
uppenbart bristande motivation och den till synes ringa svårighet som det 
innebar att besvara frågorna. Blir eleverna helt enkelt inte tillräckligt 
stimulerade, vilket leder till neråtgående spiral där den låga 
motivationsgraden framkallar än lättare uppgifter?764 

Motivationsproblemen återkommer senare under terminen när 
fordonsklassen arbetar med realismen som litterär epok och således ett 
sekventiellt texturval. Framför allt behandlas Charles Dickens och hans 
Oliver Twist. Eftersom det är Annikas habitus som matchar fältets 
struktur bygger undervisningen på hennes uppfattning om kulturellt 
kapital och undervisningssituationen kännetecknas därmed av en mycket 
stark inramning. Även i detta exempel arbetar eleverna med i förväg 
bestämda frågor, både till Oliver Twist och till en lärobokstext om 
Dickens och realismen. Vid arbetet, som i viss mån äger rum i själv-
konstruerade grupper, uttrycker en elev att han inte förstår varför de ska 
göra de här uppgifterna. I stället för att besvara frågorna tar samtalet i 
gruppen en vändning mot, osäkert varför, en diskussion kring vad de ser 
på tv, där bland annat TV-serien Lost, dokusåpan Big brother och 
spelfilmen Den gröna milen nämns. En annan grupp lyssnar på musik och 
diskuterar vilken musik som är bäst.765 Till skillnad från utdraget ur 
                                                
764 Obs. Annika 050214. 
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Oliver Twist förefaller dessa texter ha subjektiv relevans för eleverna, 
men eftersom diskussionen äger rum i en mindre grupp når texterna 
aldrig undervisningssituationen. Elevernas ifrågasättande av uppgiften 
kan ses som ett exempel på Ziehes resonemang kring hur relevans-
kriterier får en ökande betydelse och hur den selektiva filtreringen av 
varseblivningen styr erfarenheter.766 Undervisningen tar inte sin 
utgångspunkt i befintliga mediekunskaper767 och något möte mellan har-
kulturen och är i-kulturen, vilket är en viktig del av identitets-
utvecklingen, äger inte rum. Utbildningen innebär heller inte en allmän-
humanistisk kompetens för en meningsfull fritid i likhet med den Fjord 
Jensen efterlyser. Frågan är vad utbildningen i detta fall innebär. 
Betydelsefullt för den bristande motivationen är säkerligen också att 
elevernas meningsskapande utifrån texterna aldrig efterfrågas. De färdiga 
frågorna styr deras läsning och läsakten får aldrig subjektiv relevans. Den 
enda läsningen som får utrymme i klassrummet är som exempel på en 
litterär epok och texten får därför en statisk karaktär. 

Annika menar att arbetsfrågorna om realismen kräver att ”man måste 
titta lite grann bakom texten, alltså mellan raderna” för att kunna besvara 
frågorna. Också den kunskapen motiverar hon med att den krävs för att 
klara det nationella provet. Att öva läsförståelse är således ett inslag även 
i litteraturhistorieundervisningen, vilket överensstämmer med hennes 
ämneskonception. Den övergripande målsättningen med att läsa epoken 
realismen är dock att ”sätta in ämnet i ett sammanhang”, avseende en 
kronologisk orientering om ”idéer och tankar och uppfinningar och 
böcker och litteratur”, det vill säga ett sekventiellt och episodiskt urval. 
Vid periodens slut skriver eleverna ett prov där frågorna uteslutande är 
hämtade från de frågor eleverna tidigare arbetat med.768 Trots att eleverna 
vid den muntliga genomgången inte hade några större problem att 
besvara frågorna är det många som inte blir godkända på provet.769 
Kanske beror det på att frågorna, oavsett vad Annika menar, skapar 
förutsättningar för en läsning som innebär att något egentligt menings-
skapande inte behöver äga rum. Även under en rubrik som uppmanar till 
”Tänk vidare” återfinns frågor av typen ”Dickens är ibland ironiker: Han 
kan beskriva något han avskyr i överdrivet uppskattande ordalag, för att 
förlöjliga det. I texten finns flera exempel på ironi. Leta fram dem!”. 
Visserligen kräver denna fråga en förståelse av vad ironi är, men 
huruvida den avkräver eleverna någon större ”Tänk vidare”-insats är 

                                                
766 Ziehe 1989, s 160. 
767 Jämför Buckingham 1990b, s 216. 
768 Int. Annika 050509. 
769 Obs. Annika 050420. 
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tveksamt. Att den litteraturhistoriska undervisningen inte lämnar några 
betydande spår visar sig när nästa epok, modernismen, introduceras. 
Annika inleder med en repetition av 1700- och 1800-talets epoker, vilka 
de tidigare har arbetat med, men eleverna kommer varken ihåg vad 
epokerna heter eller vilka drag som kännetecknar dem. De deltar dock 
gärna i samtalet med chansningar som hamnar mer eller mindre långt från 
det läraren är ute efter.770 Även om Annikas lärarkod innefattar en 
bildningsambition utifrån ett litteraturhistoriskt innehåll kvarstår frågan 
om de valda texterna lämnar något avtryck hos eleverna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Annikas ämneskonception 
överensstämmer till stor del med hennes ämneskonstruktion. Alla 
undervisningens inslag, även litteraturhistorisk orientering, verkar syfta 
till kommunikationsträning och allt de arbetar med återfinns på ett eller 
annat sätt i det nationella provet. De fiktionstexter som förekommer gör 
det med bestämda läsningar som avsikt, det vill säga ett reglerat 
meningsskapande. Även om Annika inte använder de lokala kursplanerna 
verkar hennes arbete överensstämma väl med dessa, vilket tyder på att 
fältet har en gemensam uppfattning om det kulturella kapitalet. 

När Bo talar om sin ämneskonstruktion är progression viktigt. Han 
menar att han hela tiden försöker bygga på kunskaperna. I praktiken 
innebär det att undervisningen delas in i olika arbetsområden med ökande 
svårighetsgrad.771 Ofta innebär varje lektion ett avslutat arbetsområde och 
det är sällan Bo på något sätt knyter ihop lektioner med varandra. 

Precis som Bo planerat får skrivuppgifterna relativt stort utrymme 
under den termin undersökningen pågår. Inledningsvis arbetar klassen 
med att göra tidningar om risker i arbetslivet, där den fackliga tidningen 
Byggnadsarbetaren utgör materialet till deras egna produktioner. Syftet 
är att träna på att sammanställa information och att öva ett kritiskt 
förhållningssätt till materialet, men innehållet har också betydelse för 
elevernas yrkesutbildning. Därefter skriver eleverna en rapport med 
valfritt innehåll utifrån en relativt enkel mall för att ”komma in i det här 
skrivandet kring att göra en egen projektbeskrivning”.772 En rapport-
liknande uppsats skrivs även längre fram på terminen, men då med ett 
givet innehåll, nämligen en beskrivning av ett på förhand bestämt yrke. 
Flera av de skrivuppgifter eleverna ägnar sig åt är knutna till bygg-
programmets karaktärsämnen. Bo menar att språket är viktigt för dem i 
deras yrkesliv, men han anser även att förmågan att kunna ”uttrycka sig 
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känslomässigt” berikar individen.773 Under dessa arbetsområden får 
fiktionstexter inget utrymme. 

En emotionell ambition med svenskämnet återkommer ofta i Bos 
retorik. Lortie menar att praktiken har en personlig dimension i tillägg till 
styrdokumenten774 och Bos återkommande tal om känslor i samband med 
ämnet kan ses som en sådan dimension. Det är dock tveksamt om den 
dimensionen når längre än till retoriken i Bos fall, åtminstone under 
denna termin. Ett dagsaktuellt ämne som skulle kunna anknyta till den 
emotionella ambitionen tas upp till behandling när eleverna ur 
dagstidningar letar fram och refererar artiklar om misshandel i olika 
former. Huvudaspekten är kvinnovåld, men det tänkta uppföljnings-
arbetet, med bland annat en extern föreläsare, uteblev av anledningar som 
Bo inte kunde råda över. Under lektionen betonas emellertid framför allt 
att eleverna ska göra en kritisk granskning av artiklarna och innehållet 
blir sekundärt.775 Därmed blir det inte heller något utrymme för det av Bo 
önskade känslomässiga arbetet. När Bo under intervjuer talar om orsaken 
till att texter når klassrummet är det många gånger deras emotionella 
möjligheter som lyfts fram. Det finns heller ingen anledning att misstänka 
att Bo inte ser detta som viktigt, men i undervisningen tenderar dessa 
ambitioner att försvinna till förmån för andra lärarperspektiv, där en mer 
färdighetsinriktad kommunikationsträning ofta har stor betydelse. 
Retoriken blir därför perspektiv som legitimerar praktiken, men 
konkurrerande lärarperspektiv med historisk bakgrund gör sedan att 
skillnader uppstår mellan dessa två.776 

Två andra exempel, med tydligare litterär anknytning, på hur 
retoriken skiljer sig från praktiken är läsningen av en novell av Klas 
Östergren och några berättelser av Tove Jansson. Bo menar att Östergrens 
novell behandlar känsloaspekter i samband med katastrofer och på så sätt 
anknyter den till den då nyligen inträffade så kallade tsunamikatastrofen. 
”[J]ag var ute mer efter den här känslomässiga biten än att analysera 
själva texten”, säger Bo.777 Instruktionerna till eleverna handlar dock om 
att utröna författarens syfte med texten, samt att studera berättar-
tekniken.778 Möjligheten att elevernas läsning innebär någon form av 
känslomässig beröring finns förstås, men varken instruktionerna till 
läsningen eller behandlingen av texten under lektionstid berör detta. 
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Emotionella aspekter är enligt Bo också huvudanledningen till att 
eleverna får läsa tre valfria kapitel ur en bok av Tove Jansson. Utifrån 
texterna förväntas eleverna resonera skriftligt kring vilken typ av 
berättelser det handlar om samt göra vad som närmast kan beskrivas som 
en allegorisk tolkning av dem.779 Inte heller här berörs några emotionella 
aspekter. 

En annan lektion ägnas åt James Thurbers novell ”Den störste 
mannen i världen”, vilket Bo inför eleverna kallar ”en novell som har en 
viss klass”. Bo uppfattar texten som ”lite udda” och syftet är att eleverna 
ska ”göra en analys på texten, se efter vad det är som är bra, vad det är 
som är dåligt, hur jag kan värdera upp den här själv så att jag kommer så 
nära som möjligt själv”.780 I och med Bos omdöme om texten har han 
redan angivit normen för hur texten ska värderas. Thurber återkommer ett 
par månader senare med ytterligare en novell och eleverna ska då utröna 
författarens syfte och hur han uppnår det. Eleverna uttrycker under 
lektionen klagomål över uppgiftens svårighetsgrad, men Bo håller hårt på 
att de själva måste försöka utföra en analys.781 Eftersom motiven till att 
just dessa texter hamnar i klassrummet aldrig förmedlas till eleverna och 
undervisningen aldrig närmare förklarar hur de ska utföra en analys får 
eleverna till synes svårt att både skapa mening i uppgiften och att utföra 
den. Däremot reglerar inte Bo elevernas meningsskapande på annat sätt 
än genom värderingen av texten. Som regel får eleverna skriva ner och 
lämna in sina tolkningar. Dessa diskuteras inte vidare under lektionerna 
och därmed innebär undervisningen aldrig några försök till en 
konsensustolkning. Samtidigt utmanas inte den läsning eleverna gör av 
texten i något möte med andras läsningar. I detta är Bo unik för 
undersökningens lärare. 

Den bok som eleverna i byggklassen individuellt väljer kallar Bo 
extensiv. Målsättningen är att varje elev ska läsa omkring 500 sidor per 
termin utifrån sitt eget intresse. Bo styr inte urvalet, men ger råd i de fall 
han ser att valen verkar olämpliga, till exempel på grund av svårighets-
graden. I stort sett varje lektion ägnas en stund åt läsning för att ”få dem 
[eleverna] koncentrerade på det här med språket” och allt eftersom de har 
läst ut en bok skriver de recensioner som lämnas in till Bo. Syftet med 
den extensiva läsningen är att träna språket. Bo menar att man genom 
läsning ”lär sig en språkanvändning som kanske är något så när vettig”.782 
Inte heller i detta fall ges texternas innehåll något utrymme i under-
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visningen. Böckerna förefaller för Bo i sig själva vara tillräckliga för att 
uppnå målen. Däremot uppfylls de retoriska ambitionerna om extensiv 
läsning. 

Fritt valda texter handlar det också om när eleverna under senvåren 
ska analysera och presentera TV-program eller TV-serier. Som tidigare 
nämnts är Bo till stor del kritisk mot TV-mediet, vilket han menar har för 
stora ekonomiska intressen i botten och därför ”styrs de mot ett visst håll 
för att man bara lägger på vissa känslor […] till exempel att man lägger 
på fördomar av olika slag, man lägger på det här med att allting ska gå så 
himla snabbt, allting ska lösa sig på en gång”. Bo säger därför under en 
intervju att eleverna ska göra kritiska analyser som de lämnar in skriftligt, 
vilket han också upplever att de lyckades med.783 Ambitionen på det 
retoriska planet, som bygger på Bos läsningar, har vissa likheter med 
Postmans synsätt att pedagogiken ska var ett försvar mot medianedfall.784 
Samma kritiska ambition förmedlas däremot inte till eleverna, vilket 
väcker frågor om hur elevernas läsning matchar Bos målsättningar. 
Eleverna får veta att de ska titta på syftet med programmet och om syftet 
uppnås, men även diskutera formen och lägga till egna åsikter.785 I 
formstudien kan sägas ingå också texters läsvägar, vilket uppmärk-
sammats som en viktig del av mediestudier,786 men i utgångspunkten 
frigörs de egna åsikterna från textens syfte och därför eftersträvas en 
konsensusanalys som är någonting annat än individens egen upp-
fattning.787 

En vidgning av textbegreppet förekommer även när klassen ser 
spelfilmerna Mitt liv som hund och Den sista färden, men här förväntas 
inte eleverna göra samma typ av kritiska analys, utan ett omdöme är 
tillräckligt.788 Filmerna är utvalda av Bo för sitt innehåll och han menar 
angående Den sista färden att ”[d]et var mycket sådana där värderings-
grejer och känslor och genomgående tycker jag att man ska testa sina 
känslor hela tiden för att lära sig”.789 Möjligen finns här en potential för 
ett arbete kring det postmoderna samhällets problematiska förhållande till 
etik och moral,790 men liksom för många andra texter ges aldrig någon 
motivering till eleverna varför texterna används i undervisningen. 
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Tillsammans visar texterna lärarens mediepedagogiska hållning, vilken 
knappast är bekräftande till elevernas är i-kultur. Estetiska och moraliska 
ställningstaganden ligger, på en retorisk nivå, till grund för den kritiska 
analysen, utom vid de texter Bo själv medför till klassrummet, där en 
sådan övning inte verkar ha relevans.791 

För att få en stomme till B-kursens litteraturhistoriska fördjupning 
får eleverna i slutet av A-kursen göra författarpresentationer med 
utgångspunkt i olika århundraden. Vid muntliga redovisningar berättar de 
om författarnas liv och produktion, men eftersom presentationerna enbart 
är faktainriktade når aldrig några fiktionstexter klassrummet vid dessa 
tillfällen.792 Vid redovisningarna används inte den kronologiska 
ordningen och texterna knyts inte samman på något sätt. Däremot 
motiverar Bo arbetet som ett inslag i muntlig framställning för eleverna i 
efterhand.793 Innehållet förlorar därmed delvis sin betydelse, i den mån 
eleverna själva har skapat någon betydelse av det. I den starka inramning 
som råder och som aldrig motiveras är det svårt att säga vilka elevernas 
erfarenheter av undervisningen blir, särskilt när varje redovisning utgör 
en egen avgränsad enhet som inte relateras till de andra redovisningarna 
på något sätt. 

Eftersom det förefaller saknas en överordnad struktur, och inga 
läromedel används, kan Bos urval av texter karaktäriseras som ett 
katalogurval. Användbarhet utifrån vissa givna syften är styrande i 
retoriken, men i praktiken tenderar dessa syften att försvinna. Ändå 
förefaller Bo i mindre grad än studiens övriga lärare förlora sin subjekts-
position i förhållande till texterna i och med att han inte låter en 
överordnad organisationsprincip avgöra vilka texter som kommer in i 
klassrummet, och därmed inte reglerar meningsskapandet i särskilt hög 
omfattning. När Bo inte motiverar textvalen inför eleverna riskerar 
emellertid lärarkoden att snarast förstärka det postmoderna samhällets 
fragmentisering, där allt blir en serie upplevelser utan synbar koppling till 
varandra,794 och på så sätt motverka den identitetsutvecklande roll som 
han ger texter genom deras potentiella emotionella värden. 

Cecilia har inte någon uttalad enhetlig helhetssträvan med sin 
ämneskonstruktion och terminens arbete har varit tydligt indelat i 
perioder med olika arbetsområden, där flera i stort sett saknar inslag av 
skönlitterär textläsning. Skrivprocess och språkriktighet är exempel på 
sådana områden. Ett omfattande arbetsområde där skönlitterära texter har 
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en stor betydelse är när man i slutet av terminen ägnar flera veckor åt 
antiken och dess litteratur. Att en litteraturhistorisk epok hamnat i A-
kursen motiverar Cecilia med ett samarbete med grannkommunen. 
Eftersom eleverna i andra årskursen väljer gren inom programmet kan de 
tvingas byta skola och en grundtanke är att alla då ska ha läst ungefär 
samma sak. Omfattningen av studiet eller hur man planerar epoken är 
däremot inte fastslaget lärarna emellan. Cecilia tycker att antiken är en 
rolig epok att behandla och hennes främsta syfte med att läsa den är att 
skapa vad hon kallar ”igenkänningar”, ett begrepp som flera gånger 
återkommer när hon pratar om syften med litteraturläsning. Cecilia ser 
hur flera allmänmänskliga frågor och myter behandlas i antikens texter 
och kunskap kring detta kan ge en bättre förståelse för nygjorda texter.795 
För eleverna berättar Cecilia att det som skrevs under antiken fortfarande 
påverkar alla människor.796 Cecilias synsätt är ett tydligt exempel på de 
fasta orienteringspunkter som den postmoderna flexibla ekonomin kräver 
och som leder till att kulturen traditionaliseras. 

Under antikenstudiet hamnar inte en enskild text i fokus, utan många 
texter får dela på utrymmet och alla ges ungefär samma utrymme. De 
texter som behandlas är Kärlekens symposion, Kung Oidipus, ett avsnitt 
ur Iliaden om Hektor och Andromake, spelfilmen Troja, Metamorfoser 
och avsnittet om cyklopen ur Odysséen, den sistnämnda även i en 
filmatiserad version. Dessutom nämns ytterligare ett antal texter och 
ibland läser Cecilia upp något kortare avsnitt ur någon berättelse. Cecilia 
använder flitigt en tallinje för att kronologiskt pricka in de olika texter 
som nämns och de är alla representanter för den antika epoken, om än i 
en nyinspelning i fallen med spelfilmerna Troja och Odysséen. Text-
urvalet är på ytan sekventiellt och i viss mån episodiskt. När Cecilia i 
intervjuer motiverar valet av varje enskild text ges de emellertid andra 
funktioner. Den primära organisationsprincipen är egentligen inte att se 
texterna som exempel på hur en historisk epok har vuxit fram, utan de 
används enligt Cecilia utifrån andra föreställningar om vilka läsningar 
som kan göras, det vill säga andra arteakter; Kärlekens symposion utgör 
grund för en diskussion kring homosexualitet, Kung Oidipus och 
Oidipuskomplex är ett uttryck som lever kvar idag och som eleverna kan 
förväntas stöta på, Iliaden är grunden för filmen Troja som eleverna 
gärna ser och Odysséen används ständigt som grund för nya berättelser, 
till exempel roadmovies. Med Cecilias motiveringar till textvalen tonas 
den sekventiella och den episodiska organisationsprincipen, liksom 
traditionaliseringen, ner och texterna framträder snarare som ett katalog-
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urval utan överordnad gemensam struktur. Bakom Cecilias egna 
motiveringar framträder ytterligare ett mönster, nämligen att texterna får 
sin betydelse i förhållande till eleverna, inte i första hand som 
representanter för en epok, även om Cecilia aldrig direkt uttalar detta. I 
motiveringarna till textvalen återkommer emellanåt tanken om 
jämförelser mellan texter och hur de har påverkat varandra, men på en 
direkt fråga om syftet med sådana jämförelser blir Cecilia påtagligt 
osäker: 

 
Det är ett sätt att gå in i en text att kolla på skillnaden i tid och 
sedan är det ju…ja, vad du ställer svåra frågor. Det är så jävla 
självklart för mig att jag ska…alltså det är bra frågor för…ja, men 
det är dels att gå in i en text och inte bara se en film och ’ja, nu har 
jag sett klart’, utan att man tittar på vad händer egentligen här och 
då kan man kanske koppla mot att man tittar på sin vanliga 
verklighet också, vad händer egentligen här. [---] Det är ett sätt att 
betrakta världen och då kanske man kan öva upp den förmågan 
genom att titta på litterära verk797 

 
För Cecilia är det självklart att man ska göra dessa jämförelser, men hon 
kan egentligen inte motivera varför de ska göras. I stället tenderar 
motiveringen att glida över mot en mer historielös socialisation där 
eleven och inte texten är i centrum. Detta förstärks av att Cecilia menar 
att vilka eleverna är avgör vilka texter hon tar upp.798 Det är faktorer 
utanför Cecilias kontroll som påverkar såväl hennes praktik som hennes 
retorik kring ämnet. Hon är styrd att avhandla den antika epokens texter 
av den lokala kursplanen och överenskommelsen med grannkommunen, 
men vilka texter är, hur de ska behandlas och i vilka syften hon använder 
dem är inte fastslaget. Bakom hennes motiveringar till texturvalet 
skymtas snarast en integrerad läroplan, där innehållet får sin betydelse i 
sammanhanget. Ambitionen är en identitetsutveckling som går väl i linje 
med att motverka det gränslösa jagets negativa följder i form av 
narcissism och oförmåga att se sammanhang, liksom att nå den 
allmänhumanistiska kompetens som Fjord Jensen benämner den femte 
kompetensen.799 I undervisningen kommer andra faktorer att påverka 
konstruktionen och hennes ambitioner uppfyllas därför inte. Det 
sammanhang Cecilia väljer kräver egentligen inte läsning av några antika 
texter, men det är fastslaget att antiken ska behandlas och det är också 
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självklart, eller egentligen snarare oreflekterat, enligt Cecilias habitus att 
det ska vara så. 

Antikenstudiet visar hur komplicerad organisationsprincipen bakom 
ett litteratururval kan vara. En förteckning av använda texter visar en 
sekventiell och episodisk princip och det är även denna princip Cecilia 
tror sig använda när hon tillsammans med eleverna läser antiken som en 
epok, men hennes motiveringar till textvalen tyder snarare på ett 
katalogurval där den övergripande tanken saknas. Bakom de uttalade 
motiveringarna, hennes retorik, framträder ett mönster där texterna får sitt 
syfte genom, och används för, att hjälpa eleverna att orientera sig i en 
komplicerad värld, alltså en integrerad organisationsprincip, men detta är 
ett mönster som Cecilia själv inte uttrycker. De grundläggande 
förutsättningarna för texturvalet är följaktligen att de tillhör en 
litteraturhistorisk kanon, men i den retoriska och faktiska användningen 
av texterna uppstår andra förutsättningar, som dock i detta sammanhang 
kan betraktas som sekundära. 

När Cecilia motiverar varför vi läser texter i svenskämnet finns det 
inslag av postmoderna dimensioner. Relationen med omvärlden är den 
främsta anledningen. Läsningen ger oss ”förmåga att tänka in i andra 
människors liv”, men det utvecklar också vårt språk och därmed våra 
tankar och vår syn på omvärlden. ”Vi får vidare begrepp”, som Cecilia 
uttrycker det.800 För henne har detta med värdegrunden att göra. Att 
kunna ta hänsyn och att själv känna om man blir illa behandlad, att ha bra 
relationer med sin omgivning och att känna trygghet är viktiga delar i 
svenskämnets identitetsutvecklande roll. Kännedom om de antika 
myterna kan skapa igenkänningar och insikter att vissa frågor är allmän-
mänskliga. Därmed får man ”bättre förståelse för det nygjorda”.801 Hos 
Cecilia verkar de samtida texterna inte användas som en utgångspunkt för 
sådana studier. När Cecilia talar om ”litteraturhistorisk allmänbildning” 
vid epokstudier och att kännedomen om vissa författare är ”en skolning, 
en bildning så att inte de sitter där och känner sig stendumma när någon 
annan börjar diskutera det”802 tyder det även på en uppfattning att det 
finns en kunskap som alla bör få med sig och som är någonting mer än 
fasta orienteringspunkter i en global värld, trots att hon i sin ämnes-
konception problematiserar kanon: 

 
Det är min privata inställning att innehållet i böckerna, det de kan 
ge, är bättre än vad gubbarna och gummorna heter, men att det 
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skadar inte att känna till vissa. Men absolut inte så här att nu måste 
ni kunna kanon.803 

 
Cecilias texturval förefaller vara just ett traditionellt urval, med tillägg av 
vissa moderna texter som passar in i sammanhanget. Hon använder inte 
läromedel mer än vid enstaka tillfällen, men verkar ändå använda 
liknande urvalsprinciper. Det är följaktligen endast i sina föreställningar 
om de läsningar som ska ske som hon har lämnat skolkulturens villkor för 
urvalet. 

Vid undersökningsperiodens början har Disa nyligen fått överta 
klasserna på det estetiska programmet, med inriktning musik, under 
pågående kurser och känner sig därför delvis tvingad att följa den 
grovplanering över arbetsområden som eleverna gjort tillsammans med 
den tidigare läraren. I denna har litteraturhistoriska epoker en fram-
trädande roll, närmare bestämt upplysningen, romantiken och realismen, 
och eftersom det innehållet stämmer väl överens med Disas litteratur-
historiska bildningsambitioner i hennes ämneskonception kan man anta 
att det inte vållat henne särskilt mycket bekymmer. Disas korta tid som 
gymnasielärare gör det osäkert att dra några slutsatser om socialisering in 
i en skolkultur. Det ter sig troligare att hennes habitus redan bestämts 
inom andra sociala fält, eller möjligen inom samma sociala fält men med 
en annan roll för Disa. Ämnestraditioner har hon säkerligen lärt känna 
både som elev och genom lärarutbildningens svenskämne. De blir därför 
särskilt lätta att ta till sig när hon möter dem i lärarrollen. 

Arbetet med upplysningen inleder vårterminen och efter elevernas 
önskemål planerar Disa redan inledningsvis att innehållet ska domineras 
av Bellman, även om hon också tror att andra författare ska rymmas.804 
Disa verkar inte ha reflekterat mer ingående över att ha upplysningen som 
arbetsområde: ”rent kronologiskt kommer den ju, så det var dags för dem 
att ta den”.805 Det självklara i att det är dags för upplysningen kan ses 
som ett oreserverat accepterande av fältets strukturer. Disa visar ingen 
medvetenhet om den kronologiska litteraturhistorien som en spelets 
konvention.806 Hon tolkar kursplanen så att epoker är grunden för 
litteraturkunskaper, men programanpassar samtidigt arbetsområdet 
genom att fokusera på Bellmans musik. Målen med undervisningen om 
Bellman säger Disa är ”att få dem att förstå vilken tid han levde i, vad 
han var för människa och ungefär hur man tänkte och resonerade på den 
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tiden, alltså författarna och samhällsklimatet och lite sådana här tanke-
gångar som kommer fram i och med Gustav III”. En mer övergripande 
målsättning som Disa hoppas uppfylla är att ”man kanske inte är så rädd i 
framtiden att ta sig an en epok”.807 Vilka eleverna är och vad de har för 
önskemål blir i detta fall en påverkansfaktor både för texturvalet och för 
arbetssättet, dock inom vissa givna ramar byggda på kulturellt kapital.808 
Den önskan Disa har i sin ämneskonception om att använda moderna 
texter i undervisningen får i praktiken överges till förmån för de texter 
hon upplever att hon måste ta med. 

Arbetet kring Bellman sker gruppvis, men redovisningen äger rum 
gemensamt i form av en konsert med Bellmantolkningar varvat med 
faktapresentationer, även detta på förslag från elever. Redovisningen ser 
Disa som ett sätt att arbeta programmålsinriktat.809 I metodvalet syns den 
flexibla ekonomins kännetecken, när arbetet kräver ett stort ansvars-
tagande av eleverna i och med att de lämnar svensklärarens traditionella 
kompetenser i sina musikframträdanden. Sin egen roll ser Disa snarast 
som en coach som hjälper till att organisera och lösa problem, förutom 
vid den inledande genomgången om upplysningen som epok. I arbetet 
med musiken väljer eleverna själva vilka texter de vill framföra och på 
vilket sätt. Även om Bellmans texter är de enda fiktionstexter som 
används, och Disas ambitioner om fler författare därmed inte genomförs, 
nämner Disa några andra titlar vid genomgångar. Framför allt betonar 
hon Robinson Kruse och Candide som typiska upplysningstexter.810 Disa 
tvingar på intet sätt eleverna att använda vissa texter eller presentera vissa 
fakta, men observationerna visar att det finns en mer indirekt påverkan. 
Eleverna förefaller relativt kunniga inom området, men under grupp-
arbetena hjälper Disa till och kommer med förslag på innehåll. De förslag 
hon ger blir i stort sett undantagslöst en del av elevernas framföranden.811 

Efter arbetet med upplysningen och Bellman följer romantiken som 
ett arbetsområde. Precis som med upplysningen förefaller fältets 
strukturer ge romantiken en självklar position i Disas ämneskonstruktion, 
vilket medför att hon har svårt att ge klara motiv till arbetsområdet: 
 

Det blev väl så därför att det finns ju många författare att trycka på 
och man kan visa…det är en rolig period att jobba med och den är 
intressant just ur författarsynpunkt, men…och den skiljer sig så 
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pass mycket ifrån de andra, så att därför är den väl värd att jobba 
med. 

 
När Disa har en genomgång om romantiken läser hon först på själv och 
plockar ut några nyckelord som hon presenterar epoken utifrån. När hon i 
en intervju försöker förklara vad eleverna ska lära sig blir hennes 
resonemang abstrakt: 
 

Ja, framför allt synsättet som var väldigt… hur det var, att man 
måste…att de behövde förstå att det här återspeglar sig över hela 
världen så gott som […] och hur det sedan har förändrats och att 
det berodde på industriella revolutionen och allt som kommer 
sedan […] 

 
I Disas resonemang syns en tendens till att mytologisera kulturarvet som 
ett oproblematiskt uttryck för stabilitet. Begreppen innehåller någonting 
som eleverna behöver förstå, men hon verkar ha svårt att motivera vad 
det är eller varför de behöver det.812 

Undervisningen kring romantiken är mer traditionell än den kring 
upplysningen. Vid läsningen av ett utdrag ur Den unge Werthers lidanden 
delar Disa ut arbetsfrågor för att ”få igång” eleverna. Hon menar också att 
det är ett sätt att ”ge dem hjälp att tänka till texten”.813 Frågorna är en typ 
som kräver att eleverna själva skapar mening utifrån texten, till exempel 
”Vad är Werther för slags människa anser du?” och ”Hur vill du beskriva 
den upplevelse som Werther skildrar i brevet 21 juni?”, men de lämnas in 
skriftlig och ligger inte till grund för någon diskussion.814 Även med nästa 
text, Morden på Rue Morgue, följer en skriftlig uppgift där eleverna 
förutom att ge texten ett omdöme ska jämföra den med dagens deckare. 
Utifrån denna text äger också en klassrumsdiskussion rum. Eleverna ska 
ange vad som var positivt, neutralt och negativt i berättelsen, vilket leder 
till en mycket livlig och engagerad diskussion som snart lämnar den 
ursprungliga tanken. Enligt min bedömning gör eleverna många 
skarpsynta iakttagelser i texten, men kanske är det symptomatiskt när en 
elev konstaterar, om än något skämtsamt, att deras analys är ”jätte-
flummig”. Antagligen är de inte vana vid att skolkunskap ger utrymme 
för utsvävningar där de kan tycka vad de vill. Disa konstaterar dock som 
svar att vi alla läser utifrån våra perspektiv och värderingar.815 När 
eleverna tillsammans med läraren skapar mening utifrån texten faller det 
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under Applebees benämning knowledge-in-action,816 vilket är sparsamt 
förekommande i denna undersökning. Det är också ett exempel på hur 
kultur både ska ses som individuellt och kollektivt, vilket ger 
förhållningssättet till kulturen betydelse.817 Edgar Allan Poes novell kan 
räknas till de texter som har klassikerstatus, åtminstone i skolan, och 
moderna deckare har en bred målgrupp, med god hjälp av TV-mediet. 
Mötet mellan dessa texter blir därför också en diskussion av relationen 
mellan elit- och populärkultur.818 Mer relevant i detta fall är att se det som 
ett möte mellan har-kulturen och är i-kulturen, vilket skapar för-
utsättningar för identitetsutveckling. Utgångspunkten är dock fortfarande 
i en normativ kultur, inte i den kultur eleverna för med sig till 
klassrummet. Vid en muntlig utvärdering av romantiken konstaterar 
eleverna att Poes text fungerar, men inte Goethes.819 Naturligtvis är det 
stor skillnad mellan dessa två texter och eleverna kan antagligen relatera 
till dem på helt skilda sätt, men deras omdöme väcker åtminstone frågan 
vilken betydelse de skilda arbetssätten har för deras omdöme. 

För att diskutera övergångar till realismen ser klassen spelfilmen 
Mary Shelley’s Frankenstein.820 Diskussionen efter filmen kom framför 
allt att handla om typiska romantiska drag i filmen, men också om 
elevernas upplevelse av den.821 Filmmediet tilltalar möjligen elever mer 
än vad böcker gör, men det är tveksamt om just denna film kan sägas 
tillhöra elevernas är i-kultur eftersom den är från 1994. Alla de tre 
texterna som används till studiet av romantiken har emellertid det 
gemensamt att läraren inte förmedlar en konsensusanalys, utan eleverna 
tillåts göra egna kontextberoende analyser, vilket enligt både Frith och 
Laermans är ovanligt i skolan.822 Däremot förekommer inte någon 
problematisering av vilken eller vems kultur som förmedlas. Även för 
Disa lever sanningar om ett givet innehåll i svenskämnet. 

Terminens tredje litteraturhistoriska epok, realismen, ger Disa även 
epitetet ”de stora romanernas tid”, vilket hon menar sig ha stöd för i 
styrdokumenten. Benämningen har hon dock fått från en litteratur-

                                                
816 Applebee 1994, s 46. 
817 Jämför Halvorsen 2001, s 15ff. 
818 Jämför Fornäs 1994, s 34-43. 
819 Obs. Disa 050429. 
820 Int. Disa 050607. 
821 Obs. Disa 050520. Även Olin-Scheller har uppmärksammat användandet av 
denna film som en illustration av det litterära verket i svenskundervisningen 
(2006, s 113-119). 
822 Frith 1998, s 580, Laermans 1992, s 252, 255f. 
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orienteringsbok.823 Disa läser således in relativt specifika determinanter i 
läroplanen, förmodligen med hjälp från de läromedel hon säger sig 
använda. Dessa är ett konkret uttryck för spelets regler och begränsar 
därmed den rörelsefrihet styrdokumenten ger.824 Disa hoppas kunna 
väcka intresse för ”de stora romanerna” och betonar i undervisningen 
Dostojevskij genom att till eleverna säga att man bör veta vad han skrivit 
när man stöter på honom. Utifrån en kortare text av Dostojevskij som 
Disa läser högt vill hon skapa en diskussion kring moraliska och etiska 
frågor för att eleverna ska få sig ”tankeställare eller en fundering över hur 
man värderar liv”.825 Eleverna, som i denna klass måste betraktas som 
diskussionsvilliga, hakar snabbt på ett resonemang om djurs lidande. 
Diskussionen hamnar ganska snart relativt långt från den ursprungliga 
texten, även om Disa försöker hålla en viss riktning.826 Genom att 
Dostojevskijs text blir en del av en för eleverna relevant kontext blir det 
även här frågan om knowledge-in-action, där eleverna uppmanas delta i 
en levande diskurstradition.827 Detta kan också ses som ett steg mot den 
allmänhumanistiska kompetens som uppfyller behovet att kunna se 
sammanhang i det postmoderna samhället.828 Däremot problematiseras 
inte etik- och moralbegreppen utifrån ett globalt och mångkulturellt 
samhälle. 

Som synes domineras terminens arbete av bildningsambitioner i form 
av litteraturhistorisk orientering. De kommunikativa färdigheter som Disa 
ger uttryck för i sin ämneskonception ges endast utrymme i två mindre 
arbetsområden. Dels skriver eleverna en filmanalys i samarbete med 
kursen i filmkunskap och dels samarbetar svenskan med samhällskunskap 
och historia i ett arbete om den svensk-norska unionen. I båda dessa fall 
ansvarar svenskan framför allt för att de skrivna texterna blir korrekt 
utformade.829 

Skillnaden mellan Disas retorik och praktik kan möjligen delvis 
förklaras med att en termin inte ger rättvisa åt hela Disas ämnes-
konstruktion, men det kan också vara ett uttryck för det van de Ven kallar 
konkurrerande lärarperspektiv.830 Den litteraturhistoriska orienteringen 
visar sig betydelsefull och tar i praktiken mycket undervisningsutrymme 

                                                
823 Int. Disa 050607. 
824 Jämför Bourdieu/Passeron 1977, s 41f. 
825 Int. Disa 050607. 
826 Obs. Disa 050527. 
827 Jämför Applebee 1994, s 46. 
828 Fjord Jensen 1987, s 50-58. 
829 Int. Disa 050607 och 050615. 
830 van de Ven 1987, s 45ff. 
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hos åtminstone tre av undersökningens lärare, även om de i sina 
ämneskonceptioner framför allt lyfter fram svenskämnets uppgift att öva 
kommunikation. Ämnets subkultur kan här ha betydelse. Ball menar att 
det äldre ämnesbaserade kollegiet kan fungera som ett hinder för nya 
lärare att utveckla den ämneskonstruktion de önskar,831 men det är svårt 
att se några sådana konkreta hinder hos Disa. Uppenbart är i vilket fall att 
de önskemål hon uttrycker i sin ämneskonception att ”våga ta avstamp” 
och använda ett icke-traditionellt texturval inte syns i hennes 
ämneskonstruktion denna termin. 
 
Elevcentrerade och stoffcentrerade svenskämnen i praktiken 

En utgångspunkt för Annikas lektionsplanering är ”varthän [hon] vill ha 
eleverna”,832 vilket inte nödvändigtvis innebär att undervisningen har 
eleven i centrum. Redan på en retorisk nivå förefaller Annikas svensk-
ämne i första hand stoffcentrerat och detta intryck förstärks i under-
visningspraktiken. 

Som tidigare omtalats använder Annika en lista med 35 böcker ur 
olika litteraturhistoriska epoker till sin klass på det naturvetenskapliga 
programmet. Listan har hon lånat av någon annan och gjort några egna 
justeringar i, grundat i bedömningen att böckerna ska vara ”hyfsat roliga 
att läsa”. Den kanon av vita, manliga författare som Williams funnit i 
litteraturhistoriska översiktsverk833 stämmer väl med Annikas lista, där 
exempelvis endast fyra titlar författats av kvinnor. Ur den väljer eleverna 
två ”klassiker” att läsa varje termin och dessutom läser de en valfri bok. 
Annika säger visserligen att eleverna har ”en frihet att välja böcker 
själva” och att hon bara ger förslag, men eleverna är i de flesta valen 
bundna till de epoker undervisningen behandlar. Således handlar det 
endast om ett fritt val inom starka ramar. Annika menar att dessa böcker 
är någonting som ”de ska ha med sig”. Även om det inte alltid är roligt att 
läsa alla klassiker så tror hon att eleverna i förlängningen kommer att 
uppskatta det.834 Utifrån den respons hon har fått drar hon också 
slutsatsen att åtminstone vissa elever ”förstår varför verket har varit 
stort”.835 De så kallade klassikerna besitter mycket kulturellt kapital enligt 
Annikas habitus och har därför en självklar status som inte behöver 

                                                
831 Ball 1987, s 61-66. 
832 Int. Annika 050113. 
833 Williams 1997, passim. 
834 Int. Annika 050411. 
835 Int. Annika 050615. 
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motiveras. Enligt Sarlands urvalskriterier är således kvalitet och förmåga 
att överföra högkulturen framträdande även i praktiken.836 

Med Annikas kontroll över den tillgängliga litteraturen blir 
inramningen stark, undantaget de böcker eleverna själva väljer. Tidigare 
har hon provat ett än snävare urval, men upplevde att det blev alltför 
många likadana uppsatser att läsa.837 Som föregående avsnitt visat kan 
Annikas svenskämne i första hand sägas handla om kommunikation, men 
det finns också en tydlig bildningsambition gällande litteraturhistorien. 
Undervisningen blir förmedlare av en normativ har-kultur och i och med 
den underförstådda målsättningen att eleverna ska se storheten i verken, 
liknande de värderingsövningar som Lgy70 innehåller, blir menings-
skapandet till stor del reglerat. Odiskutabla sanningar är i högsta grad 
levande, i motsats till postmodernitetens ifrågasatta sådana, och några 
problem att upprätthålla hierarkier återspeglas inte. Förhållningssättet till 
kulturen är redan på förhand givet och den individuella dimensionen 
överskuggas av den kollektiva.838 Bourdieu har beskrivit fenomenet som 
att sociala agenter som har känsla för spelet inte längre är subjekt som 
står inför objekt som de tagit ställning till efter intellektuell över-
läggning.839 Med utgångspunkt i en didaktisk terminologi har frågorna 
Vem och Varför blivit underordnade Vad. Annikas uttalanden vittnar om 
en svenskämneskonstruktion som i första hand är stoffcentrerad och att 
de individuella variationerna är förhållandevis små. Under den termin 
undersökningen omfattar är läsningen ett personligt projekt som utförs 
individuellt, vilket bekräftar Annikas uppfattning att klassikerläsning är 
någonting för framtiden. Litteraturen används inte som ett under-
visningsinnehåll och är inte grund för dialogicitet i klassrummet. 
Terapeutiska inslag, liksom övriga drag som kännetecknar det 
postmoderna samhället, verkar saknas helt. Det bör dock framhållas att 
Annika under intervjuerna ger exempel på andra arbetssätt kring 
litteraturen, men då dessa har förekommit under andra terminer möjliggör 
det empiriska materialet inte några slutsatser kring detta. Hon har också 
funderingar kring om det skulle vara bättre att läsa gemensamma böcker 
och ha diskussioner utifrån det, vilket skulle leda till ”en större förståelse 
för verket”.840 

Lika ambitiösa bildningsmål har inte Annika på fordonsprogrammet, 
där klassikerlistan inte används, vilket är ett sätt att anpassa verksamheten 

                                                
836 Sarland 1991, s 6f. 
837 Int. Annika 050509. 
838 Jämför Halvorsen 2001, s 15ff. 
839 Bourdieu 1995, s 130. 
840 Int. Annika 050615. 
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till elevunderlaget. Eftersom varje klass här har sina elever med 
lässvårigheter och resurserna för stödundervisning är små använder 
Annika sig gärna av högläsning av skönlitterära texter. Detta medger 
förstås inte några mer omfattande texter. Ett exempel på en text hon läser 
högt är Stig Dagermans novell ”Att döda ett barn”. En av textens 
moraliska aspekter, att inte trycka för hårt på gaspedalen, passar bra på 
fordonsprogrammets transporttekniska inriktning, eftersom ”vi ska fostra 
dem till goda samhällsmedborgare också”.841 Stundtals kommer också 
den efterföljande diskussionen in på frågor som faller under detta tema, 
till exempel när Annika frågar om olyckan hade kunnat undvikas och om 
någon bär skuld för det inträffade, men huvuddelen av lektionspasset 
ägnas åt en studie av Dagermans berättarteknik, där novellen även 
jämförs med en filmatisering av berättelsen. Stycke för stycke gås texten 
igenom för att se vilka tekniker författaren använder för att väcka läsarens 
intresse.842 Den skrivna texten är utgångspunkten och filmen utgör ett 
komplement. Trots att lektionen kretsar kring textdesign ges inte 
utrymme åt det Kress kallar nya läsvägar som eleverna kan förväntas 
medföra till skolan och det är underförstått att det är läraren som ska 
tillhandahålla de objektivt rätta svaren.843 Den skrivna texten blir på så 
sätt normen som filmen diskuteras i förhållande till.844 Eleverna svarar 
insiktsfullt och plikttroget, men verkar sakna ett genuint intresse. I slutet 
av genomgången, efter att Annika visat en rad utmärkande stildrag, 
utbrister en elev raljerande: ”Det är ett mästerverk det här”.845 Även om 
kommentaren uppenbart är ironiskt menad visar den en insikt om vad 
man förväntas tycka om texten. Eleven vet att författaren skapar ett stort 
kulturellt kapital i vissa kretsar, men det raljerande tonfallet markerar att 
det inte gäller i hans krets. Undervisningssituationen har gått från ett 
möjligt knowledge-in-action-perspektiv till ett knowledge-out-of-context-
perspektiv, det vill säga från ett samtal där elevernas deltagande var 
nödvändigt till en kunskap om någonting, kanske beroende på det 
kraftfält som ämnestraditionen utgör. Trots att en policyförändring kan 
spåras i kursplanerna, där stilanalys inte längre otvetydigt definieras som 
ett ämnesinnehåll, har inte någon förändring ägt rum i praktiken.846 
Texterna förekommer i undervisningen enligt samma förutsättningar som 
gällde för Lgy70. 

                                                
841 Int. Annika 050411. 
842 Obs. Annika 050114. 
843 Kress 2003, s 48ff. Buckingham 1990a, s 6ff. 
844 Jämför Olin-Scheller 2006, s 129ff. 
845 Obs. Annika 050114. 
846 Jämför Ball 1987, s 38ff. 
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Elevens insikt om Dagermans ”mästerverk” i ovanstående citat tyder 
på att de är vana vid vad som kan betraktas som en mytologisering av 
kulturarvet i skolsituationen, men om de inte vill definiera sin identitet i 
förhållande till den normativa kulturen, vilket verkar vara fallet i detta 
exempel, faller argumenten för kulturarvets betydelse.847 Ziehe har pekat 
på hur ungdomars subjektiva varseblivning ständigt ifrågasätter 
betydelsen av det de möter,848 vilket kan leda till att skolan får svårt att 
vara en dynamisk del av människors liv om den moderna kulturen 
utesluts ur institutionen.849 Annika menar att just den här texten är ”både 
bra och viktig” och inte hade kunnat bytas ut mot någon annan. Hon 
upplever också att även fordonseleverna i grund och botten har en vilja 
att lära sig saker, även om jargongen bland dem gör att man inte alltid får 
visa det.850 Lektionsobservationerna stärker detta intryck, när vissa elever 
vid en provsituation verkar mån om att göra bra ifrån sig.851 Den 
bristande motivation som lektionerna visar hos eleverna tyder på att det 
inte är av intresse för kunskapen som de vill göra bra ifrån sig. En trolig 
förklaring är snarare att det är viktigt för dem att bli godkända i svenska 
för att få sitt yrkesbevis. Annikas argumentation kring Dagermans novell 
visar att det, med utgångspunkt i Sarlands modell för texturval, är textens 
egna kvaliteter som är avgörande för att den når klassrummet, det vill 
säga egentligen den uppfattning Annika har om textens kvaliteter. Primärt 
i hennes ämneskonstruktion är därför även här ett normativt stoff, har-
kulturen, men det ser lite olika ut beroende på vilka eleverna är. 

Ännu tydligare är stoffcentreringen under studiet av den litteratur-
historiska epoken realismen. Annika menar, utan att tveka, att styr-
dokumenten anger realismen som ett arbetsområde och tillägger att ”[d]et 
går heller inte att sätta betyg om inte litteraturgenrerna har varit med i 
undervisningen.852 Att hon använder begreppet genre för att beteckna 
epoker kan möjligen bidra till hennes tvärsäkra tolkning av kursplanerna i 
detta fall, men det kan också ses som ett exempel på hur styrdokumentens 
rörelsefrihet leder till ett reservationslöst accepterande av fältets regler.853 
Eftersom Annika gärna vill fördjupa studiet av författare, snarare än att 
ge en mer ytlig översikt, fokuserar realismenstudien på Dickens och 
Oliver Twist. Att det blev just den texten motiverar hon med att det är en 

                                                
847 Jämför Halvorsen 2001, s 60. 
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851 Obs. Annika 050418. 
852 Int. Annika 050411. 
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 259

känd text som innehåller den under perioden framväxande samhälls-
kritiken, det vill säga en episodisk organisationsprincip, men även 
tillgänglighet och tillgång till lämpliga arbetsuppgifter är betydande 
faktorer.854 Det verkar till stor del vara epoken och inte texter eller 
författare som är det centrala stoffet. Samma inställning skönjs när 
Annika menar att de även måste hinna med modernismen under denna 
termin855 och när hon förklarar att hon, oavsett vilka eleverna är, skulle 
vilja ”köra hela litteraturen i ett stycke för att få kronologin”, i motsats till 
de utspridda epoker som nu dyker upp under hela gymnasie-
utbildningen.856 Att Annika anser sig tvungen att hinna med alla 
litteraturhistoriska epoker kan även det hänföras till ämnestraditionen 
som ett kraftfält. Förutsättningarna för texters väg in i Annikas klassrum 
är att de illustrerar typiska drag för en epok. 

Modernismen som arbetsområde inleds med högläsning av en novell 
av Hjalmar Söderberg för att illustrera hur en författare arbetar med en 
berättare som utomstående betraktare. Valet av Söderberg motiveras med 
att han är en ”känd svensk författare, så man bör ju kanske ha hört 
någonting…eller läst”. Därefter övergår undervisningen till en film om 
modernismen som konstnärlig epok, det vill säga en faktamässig 
redogörelse om ”-ismerna” inom modernismen. I efterhand konstaterar 
Annika att hon förmodligen inte skulle byta ut någon av texterna hon 
använt om hon skulle undervisa om samma sak igen, även om hon inte är 
säker på att hon nådde de mål hon själv satt upp.857 Motiveringen att 
använda Söderberg som en känd svensk författare skulle kunna ses som 
ett försök att legitimera en nationell kultur som en motvikt till 
globaliseringen, men ett enstaka exempel i en undervisning som i övrigt 
uppvisar få postmoderna dimensioner styrker inte detta. Snarare verkar 
Annika uppfatta Söderbergs kulturella kapital som en del av en kanon 
som inte behöver problematiseras. 

Ett centralt inslag i en elevcentrerad undervisning torde vara lärarens 
syn på elevdemokrati. Annika menar att det innebär att eleverna får vara 
med och utforma undervisningen, men de exempel hon ger begränsar sig 
till att gälla när prov tidsmässigt ska placeras. Hon skulle önska att det 
fanns större möjligheter för eleverna att vara med och planera i vilken 
ordning arbetsområdena skulle läsas, men detta begräsas av 
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organisatoriska faktorer. Hennes erfarenheter av att eleverna verkligen 
har synpunkter kring planeringen av undervisningen är begränsade.858 
Detta återspeglas under lektionerna, där elevernas synliga inflytande är 
marginellt. Genomgående är inramningen stark och några diskussioner 
kring innehållet förekommer inte under undersökningsperioden, undan-
taget ett och annat elevklagomål om varför de ska göra uppgifterna. 
Flertalet gånger syns däremot hur en relativt smal har-kultur når 
klassrummet på Annikas initiativ. 

Att få diskussioner om innehållet äger rum är symptomatiskt för 
såväl Annikas ämneskonception som hennes ämneskonstruktion. Under-
visningen grundar sig på det hon ser som betydelsefulla gemensamma 
värden och blir därför i första hand stoffcentrerad. Den anpassning som 
sker till eleverna görs som en följd av den nivå de befinner sig på, men 
utifrån ett relativt förutbestämt innehåll. 

För Bo handlar elevdemokrati om rätten att uttrycka sig. Eleverna 
”har ju rätt att tycka [till] om läromedel, tycka [till] om lärarnas sätt att 
hantera sin undervisning och så vidare och påverka den vägen, precis som 
vi ska ha rätt som lärare att tycka åt andra hållet”, säger han.859 När det 
gäller texturvalet efterfrågas aldrig elevernas åsikter och de uttrycker 
heller aldrig några. Som tidigare visats är inramningen stark och det är 
Bos föreställningar om texterna som avgör deras inträde i klassrummet. 
Visserligen kan eleverna vara utgångspunkten för valet, som i fallet med 
spelfilmen Mitt liv som hund, där Bo menar att eleverna kan känna igen 
sig i pojkens uppväxt och att de har större vana vid filmmediet än vid 
böcker, men det är Bos tolkning av elevernas förhållande till texten 
snarare än något de uttryckt som motiverar användandet av den. Bo 
tycker Mitt liv som hund är en bra film och tillstår att han själv lätt kan 
känna igen sig i filmens skildring av att växa upp under 1950- och 1960-
talen, men filmen lyckas också engagera eleverna åtminstone till viss del. 
Under tiden filmen visas ställer de en del frågor som Bo besvarar och på 
så sätt ger sin tolkning av den. Däremot behandlas inte filmen vidare i 
undervisningen efter att visningen avslutats.860 Möjligen är det en 
kombination av filmens kulturella kapital och Bos önskan om att möta 
elevernas kulturformer som gör att just denna film visas, men eftersom 
den inte motiveras för eleverna och heller inte bearbetas på något sätt får 
man anta att eleverna förblir ovetande om orsakerna till dess inträde i 
klassrummet. 
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Den starka inramningen bidrar till att stoffcentreringen blir tydlig 
när det handlar om de historiska författare som eleverna ska presentera. 
Eleverna får visserligen välja vilken författare de vill från ett givet 
århundrade, men eftersom deras kunskaper om historiska författare är 
begränsade måste de vända sig till läraren för att få hjälp med valet. Bo 
ger i dessa fall några förslag att välja bland, men hänvisar också till 
litteraturhistoriska översiktsverk för hjälp.861 

Även i läsningen av de fritt valda böckerna finns en bakomliggande 
stoffcentrering. Elevernas i stort sett fria bokval kan beskrivas som 
elevcentrerad undervisning, även om själva undervisningen i relativt liten 
grad använder detta innehåll, men ett syfte med läsningen är att eleverna 
ska vidga sin repertoar. ”Vad som är svårast det är ju att få eleverna att 
läsa de författare som vi anser vara de som ger någonting”, säger Bo och 
ger därmed uttryck för en tydlig stoffcentrering dit den fritt valda 
läsningen syftar. Att utveckla sin läsning innebär för Bo att ”kunna få ut 
någonting av det rika språk som finns i böcker och litteratur”.862 Vilka Bo 
menar med ”vi” är oklart, men i hans förhållningssätt till kultur finns en 
hierarki där viss litteratur ger ett bättre utbyte än annan. Relationen 
mellan elit- och populärkultur är traditionell och textens värde föregår på 
så sätt läsaren. Vägen till de texter ”som ger någonting” är mer indirekt 
än för övriga lärare och stämmer väl överens med det förtroende Bo 
verkar ha för textens egen kraft. 

Variationen när eleverna i byggklassen väljer vilka TV-program de 
ska arbeta med är stor. Allt från dokusåpor till Vetenskapens värld 
granskas, men även om urvalet är helt elevstyrt sker läsningen av TV-
programmen enligt en av Bo förutbestämd metod där programmets syfte 
och form hamnar i fokus. Som en sista punkt kommer elevernas egna 
åsikter om programmen, men deras eget meningsskapande ligger enligt 
instruktionen inte till grund för analysen.863 Bo menar att ”en del kanske 
fick upp ögonen för sina egna värderingar och andra fick verkligen 
förstärka sina fördomar”.864 Massmediekulturen förpassas inte från skolan 
på det sätt som Andersson menar är vanligt,865 men är i-kulturen släpps in 
i skolarbetet på lärarens villkor och det sker inget möte med en har-
kultur. Det relationella perspektivet på kultur, vilket Halvorsen lyfter 
fram som en grund för lärande,866 saknas. När elevernas egna slutsatser 
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efterfrågas är det med syftet att de ska genomskåda bristande kvalitet 
enligt lärarens bedömning. Är i-kulturen blir därmed behandlad som 
någonting negativt i skolan. När ungdomar befinner sig i en spänning 
mellan friställning och expropriation kan skolan använda den medförda 
kulturen för att gå vidare till det främmande, vilket leder till ny 
kunskap,867 men genom att enbart motarbeta den moderna kulturen får 
skolan svårt att bli en dynamisk del av människors liv.868 

Bo ställer sig aldrig frågan vilka eleverna är som ska läsa de texter 
han tar med till klassrummet, åtminstone inte på ett synligt sätt. Däremot 
har han inte några problem att besvara frågor om varför texterna kommer 
in i klassrummet. Det är således inte fråga om någon rutinisering i 
betydelsen ’automatisering av ursprungligen medvetet utförda mål-
orienterade handlingar’.869 Emellertid är det svårt att i praktiken se de 
målorienterade handlingarna eftersom sammanhang aldrig skapas. I stort 
sett alla texter används som out-of-context och det enda synliga kriteriet 
är lärarens egna preferenser. Undervisningen skulle kunna karaktäriseras 
som havande ett relativt obestämt stoff i centrum. Det är därför svårt att i 
detalj peka ut de förutsättningar som ligger till grund för Bos texturval i 
den aktuella klassen, men de programmål som får stort utrymme i 
ämneskonceptionen förefaller inte ha särskilt stor betydelse när texter 
väljs ut till praktiken. 

För Cecilia äger det huvudsakliga arbetet med skönlitterära texter 
rum under två olika perioder. I föregående avsnitt diskuterades under-
visningen om antiken som litterär epok. Tidigare på terminen har 
emellertid alla läst en gemensam bok, Möss och människor av John 
Steinbeck. Detta arbetsområde berördes inledningsvis i avhandlingen och 
ska nu redogöras för närmare. Cecilia, som även tidigare har arbetat med 
Steinbecks roman, har valt boken utan att rådfråga eleverna och säger sig 
ha flera anledningar till att det blev just den texten; den fanns tillgänglig i 
klassuppsättning, den är tunn i formatet, levnadsvillkoren för bokens 
huvudpersoner har likheter med elevernas levnadsvillkor, författaren är 
känd och Cecilia tycker personligen att boken är bra.870 Även om vissa av 
argumenten verkar självklara kräver de kommentarer och ett 
sammanhang för att bidra till bilden av hur texturval sker. Det finns 
anledning att tro att Cecilia själv inte har en helt klar bild av varför texten 
kommer in i klassrummet. Klart är det däremot att det inte är väsentligt 
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om eleverna kan förväntas tycka boken är bra. Trots att hon har sagt sig 
generellt välja böcker som inte ”tråkar ut” eleverna väljer hon genom 
Möss och människor en bok som hon är inställd på att de kommer att ge 
omdömet ’skitbok’ (se vidare nedan).871 

Svenskämnesinstitutionens bokförråd på den skola där Cecilia och de 
andra lärarna arbetar har ungefär 200 boktitlar i fler än tre exemplar, 
omfattande allt från kanonklassiker till modern fantasy. De flesta av 
titlarna finns i tillräckligt antal för att de 14 eleverna i Cecilias klass ska 
kunna få var sin vid läsningen. Inköp av ny litteratur går till på det sättet 
att lärare föreslår titlar till ämneskonferensen eller till huvudläraren i 
svenska, som sedan ombesörjer inköpen. Efterfrågan på ny litteratur är 
inte större än att man har goda möjligheter att få sina önskemål 
tillgodosedda förutsatt att titlarna är tillgängliga. Således är lärarna inte 
helt begränsade till skolans innevarande bokbestånd, även om inköpen till 
och från begränsas av ekonomiska åtstramningar. Detta tillsammans med 
det relativt omfattande bokförrådet gör att tillgång måste ses som en 
sekundär orsak till litteraturvalet. 

Möss och människor är visserligen tunn i formatet, men bokförrådet 
innehåller många titlar som förefaller mer lättlästa. Samma sak torde 
gälla elevernas möjligheter att känna igen sig i huvudkaraktärerna i en 
bok. Exempelvis innefattar bokbeståndet många moderna ungdoms-
romaner. Cecilia pekar på att huvudpersonerna i Möss och människor 
”har inget direkt hem, ingen direkt familjebildning. De är ganska 
ensamma som det framgår och de…ja, det är som en osäker framtid för 
de här två karlarna”.872 Visserligen gäller flera av dessa saker även 
eleverna, men under lektionerna ger de inga signaler på att någon egentlig 
identifikation sker. Snarare verkar bokens huvudpersoner och miljö 
upplevas som främmande, kanske beroende på att elevernas tolkningar 
oftast är konkreta och textnära.873 Symboliska tolkningar eller 
överföringar av innehållet har de svårt att åstadkomma under lektionerna. 
Cecilias försök att se hur ungdomar känner igen sig i texten är ett 
exempel på hur hon i förväg skapar en förväntad läsning av texten, det 
vill säga en reglering av meningsskapandet. De legitimitetskriser som 
uppstår hos eleverna och som leder till deras missnöje med texten kan ses 
som en följd av detta.874 Möjligheten finns att Cecilia trots detta verkligen 
upplever att eleverna tycker boken är lättläst och kan identifiera sig med 
huvudkaraktärerna, men det förefaller inte troligt. I stället är det troligare 

                                                
871 Int. Cecilia 050309. 
872 Int. Cecilia 050309. 
873 Obs. Cecilia 050223 och 050224. 
874 Jämför Fornäs 1994, s 34f. 



 264

att det blir de återstående motiven till textvalet, det vill säga att 
författaren är känd och att Cecilia tycker det är en bra bok, som är de 
verkliga förutsättningarna. Den anpassning som Cecilia säger sig göra till 
eleverna i texturvalet blir i detta fall i huvudsak endast retorisk. 

Ett katalogurval är det när eleverna på fordonsprogrammet under 
hela sin utbildningstid har en valfri bok som de läser i ungefär femton 
minuter varje lektion, utom när man har en gemensam bok. Då läser man 
i stället i denna. Eleverna väljer helt och hållet själva vilka böcker de vill 
läsa, men programmet har en boksnurra med inköpt litteratur där de flesta 
elever väljer sina böcker. Huvuddelen av boksnurrans titlar kan sägas 
tillhöra populärlitteraturen. Moderna deckare, fantasylitteratur och 
ungdomsromaner är vanliga, men enstaka inslag av äldre litteratur finns 
också, till exempel Frans G Bengtssons Röde orm. Litteraturen till 
boksnurran har valts av lärarna på programmet i samråd med 
bibliotekspersonalen. Utifrån deras egen läsning av böcker har lärarna 
försökt avgöra om böckerna kan fungera för elevernas valfria läsning. 
Med hjälp av projektpengar har bibliotekspersonalen sedan fyllt på 
boksnurran. Cecilia uppfattar detta bokbestånd som särskilt riktat mot 
ungdomar, men har svårt att omtala någon skillnad mellan dessa och de 
böcker de läser tillsammans i helklass, annat än att boksnurran inte 
innehåller någon Nobelpristagare.875 Eftersom Cecilias strävan är att 
alltid välja texter som berör eleverna upplever hon antagligen att samma 
värderingar och urvalskriterier ligger bakom både valen till boksnurran 
och valen av helklassbok, men i praktiken verkar olika förutsättningar 
gälla. 

En jämförelse mellan hur klassen arbetar med Möss och människor 
och de valfria böckerna visar att skillnaden är stor. Till de valfria 
böckerna har eleverna loggböcker, men enligt Cecilia skriver de mest 
handlingsreferat. Syftet med den individuella läsningen är att öva 
läsförmågan, ”att få igång motorn”, och böckerna bearbetas inte mer än 
att eleverna när de har läst klart en bok skriver några rader om den. Sedan 
väljer de en ny och fortsätter att läsa den. Vissa elever har under året 
endast hunnit läsa en bok, medan andra har läst ett tiotal.876 I slutet av 
terminen planerade Cecilia att eleverna skulle redovisa en bok för 
varandra som ett slags boktips, men annat prioriterades när tiden blev för 
knapp.877 

Cecilia inleder arbetet med Möss och människor med att läsa första 
kapitlet högt, varefter hon ställer några frågor på innehållet för att 
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eleverna tillsammans ska komma in i texten. Resten av boken läser de 
själva i eget tempo, men med ett givet datum när den ska vara utläst.878 
Vid läsning under lektionstid skriver de loggbok till texten. 
Lektionstillfället när boken ska vara utläst inleds med att eleverna får 
skriva vad i boken de upplevde som den starkaste episoden, eftersom 
Cecilia vill ”visa dem att man läser olika”. Eleverna får ett par minuter på 
sig att skriva detta innan de parvis blir tilldelade ett papper med ett 50-tal 
frågor som de ska besvara skriftligt som en slags examination på 
bokläsningen.879 På en direkt fråga om hur Cecilia skulle vilja beskriva 
frågorna blir hon först osäker. Det förefaller som om hon inte har 
reflekterat över det och att frågekonstruktionen har gått på rutin: ”Ja, 
alltså det är…ja, vad bra fråga [skratt]. Får jag ta upp papperet?”. En 
stund senare nämner Cecilia att hon arbetar efter Aidan Chambers modell 
för att reflektera kring litteratur.880 Chambers har förekommit flitigt under 
hennes lärarutbildning, vilken hon tidigare har uttryckt som ”sann”, det 
vill säga att hon tror att det hon fått lära sig där är relevant kunskap. 
Lärarutbildningen träder här fram som en faktor som legitimerar hennes 
undervisningsmetod så som hon själv framställer den. Chambers modell 
ska öka elevernas förmåga att reflektera över det de läser för att komma 
bort från handlingsreferaten som de ofta skriver i sina loggböcker.881 
Detta överensstämmer med receptionsperspektivet som återfinns i hennes 
ämneskonception. Av de dryga 50 frågorna som eleverna arbetar med är 
det dock endast ett fåtal som kan sägas ha sitt ursprung i elevernas egna 
läsupplevelser och därmed följer Chambers förespråkade modell.882 
Dessa frågor är dessutom placerade sist, eftersom Cecilia har upplevt att 
en tidigare placering orsakar reaktionen ’Öhh, djävla skitbok. Jag tänker 
inte skriva någonting mer’ hos eleverna.883 De flesta frågorna uppmanar i 
stället till en efferent läsning,884 där det gäller att hitta givna svar rörande 
till exempel berättarteknik, språkanvändning och syfte med texten. 
Cecilia kallar arbetsområdet för litteraturanalys,885 ett begrepp som 
möjligen också är influerat av lärarutbildningens litteraturvetenskapligt 
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inriktade kurser. Huruvida Cecilia följer Chambers korrekt eller inte är 
inte av vidare intresse här. Det jag vill peka på är att det finns en skillnad 
mellan vad Cecilia säger sig göra och vad hon faktiskt gör. Hon har en 
retorik kring sin ämneskonstruktion som hon antagligen själv upplever 
som sann, men som åtminstone till viss del saknar förankring i praktiken. 
Detta syns i texturvalet, men också i hur litteraturen behandlas. Lärarens 
valda text ges stort utrymme, medan de böcker eleverna själva väljer i 
stort sett förbigås. Den värdering som finns bakom detta, medveten eller 
omedveten, ökar antagligen legitimitetskrisen som uppstår hos eleverna 
redan när läraren själv väljer litteraturen. Detta ger karaktären av ett 
stoffcentrerat svenskämne. 

Till målen med läsningen kan också hänföras möjligheten att 
diskutera etiska och moraliska frågor, ett tydligt kännetecken för 
postmoderniteten. ”[V]ärdegrundsgrejen finns ju så tydligt där, hur de 
behandlar varandra och att vi pratar om det”, menar Cecilia.886 I praktiken 
förekom under lektionstid inte mer än några minuters muntlig diskussion 
kring dessa frågor.887 Efter arbetsperiodens slut tycker Cecilia att målen i 
stora drag är uppnådda, men på en direkt fråga är hon osäker på vad 
eleverna lärt sig av bokläsningen och hon funderar om ett alternativt 
arbetssätt, där de 50 frågorna från uppgiftspapperet i stället behandlats 
under läsningens gång, hade medfört ett annorlunda resultat.888 Shulmans 
nyckelbegrepp kan hjälpa oss att förstå den pedagogiska praktiken i detta 
fall. Hos Cecilia finns en förståelse av vad hon vill åstadkomma, men 
redan när hon transformerar förståelsen till undervisning genom 
förberedelse av materialet, metodval och adaptation till eleverna får den 
inledande förståelsen börja ge vika för någonting annat. I 
instruktionsfasen, den observerbara aktiviteten, fortsätter detta i och med 
att värdegrundsdiskussionen i stort sett inte ges något utrymme. Vid sidan 
om den kontinuerliga utvärdering som alltid äger rum i undervisnings-
situationens interaktion utvärderas eleverna i huvudsak genom ett 
omfattande frågebatteri. Shulman menar att det sedan sker en reflektion 
kring lärandesituationen hos läraren. Denna följs sedan av en ny 
förståelse, som är starten på en ny undervisningsprocess. Cecilia visar 
inte i intervjuerna att hon skulle ha noterat att den inledande förståelsen, 
som i sig ligger väl i linje med styrdokumentens intentioner, har övergått 
till någonting annat, som i och för sig också kan sägas uppfylla 
styrdokumentens intentioner. Cecilia har gedigna ämneskunskaper och 
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skulle hon sakna någonting så läser hon in sig på det,889 men hon saknar, 
åtminstone i detta fall, den didaktiska förmågan att reflektera över sin 
egen praktik och utifrån det skapa ny förståelse. 

När Cecilias svenskämneskonstruktion påverkas från flera olika håll 
samtidigt medför det att de konkreta textvalen, både gällande de tidigare 
redovisade antiken-texterna och Möss och människor, sker oberoende av 
målen med läsningen och resultatet blir därför ett textarbete där texten 
inte harmonierar med de uttalade målsättningarna och metodvalen. Detta 
innebär en stoffcentrerad undervisning. I och med att textvalen föregår 
målsättningarna med läsningen, som dessutom inte blir de tänkta, kan 
undervisningen betecknas som stoffcentrerad. 

Det enskilda verk som får mest tid till behandling är filmen Troja, 
som föreslagits av eleverna. Cecilia använder filmen till att göra en 
jämförelse med boken (ett avsnitt ur Iliaden) samt att diskutera den antika 
hjälten i jämförelse med den nutida. Hon har här uppenbart en striktare 
ram i sin planering och ett tydligt mål med lektionen, i det senare fallet i 
huvudsak att göra en berättarteknisk jämförelse. Meningsskapandet är 
därför reglerat och följaktligen är elevernas engagemang under dessa 
lektioner markant lägre än tidigare. Cecilia får oftast besvara sina frågor 
själv.890 De tendenser till en integrerad organisationsprincip som uppstår 
spontant vid enstaka tillfällen i Cecilias undervisning undertrycks när 
målen är tydligare. Cecilia har vid den följande intervjun svårt att 
motivera varför jämförelserna mellan olika texter ska göras och eleverna 
får heller aldrig veta varför de ska göra dessa vid undervisningstillfället. 
Den av eleverna valda texten blir därför den som skapar det minsta 
intresset, trots att den under perioden ges större utrymme än de övriga 
texterna. Den spänning mellan det bekanta och det främmande som 
Andersson efterlyser i skolans mediepedagogiska hållning och som kan 
leda till ny kunskap, uppstår därmed aldrig.891 

När Cecilia säger sig anpassa sina textval till eleverna verkar det i 
första hand handla om att hitta en lämplig svårighetsgrad och längd på 
texterna. När det gäller kvaliteten på innehållet är det Cecilias habitus 
som är rådande i klassrummet och hon verkar inte reflektera närmare över 
detta. Texterna har i sig tillräckligt kulturellt kapital för att erhålla sin 
plats i undervisningen. Cecilia berättar att hon ibland låter eleverna välja 
texter som de tillsammans ska arbeta med och att hon då har ”smulat 
sönder den inför ögonen på dem”, syftande på att visa hur dåligt gjorda 
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de är.892 Hennes uppfattning är att de texter hon väljer håller en hög 
kvalitet, medan elevernas textval stundtals inte gör det. Den 
identitetsformande roll som masskulturen har ges ingen reflektion, utan 
förkastas på grund av estetiska och moraliska ställningstaganden.893 Detta 
kan förklaras med det Bourdieu och Passeron omtalar som att ett visst, av 
vissa klasser legitimerat, förhållande till kulturen har monopoliserats i 
skolpedagogiken för att kunna bevaras. I förlängningen leder det till en 
social sortering av människor ”av det enkla skälet att de förutsättningar 
som är nödvändiga för att kunna tillägna sig det [förhållningssättet till det 
kulturella] är monopoliserade av de härskande klasserna”.894 Eftersom 
estetisk kvalitet ses som ett givet faktum oberoende av läsarens 
värderingar, trots möjligheterna till olika läsningar, gör Cecilia inte några 
reflektioner över sambandet mellan den värdegrundsdiskussion som hon 
förespråkar i sin undervisning och värderingen av texter. Även i detta fall 
finns således en skillnad mellan hennes retorik och hennes praktik. 

Redan i föregående avsnitt konstaterades att de arbetsområden som 
Disa använder under terminen innebär begränsningar för elevernas 
möjligheter att välja stoff till undervisningen. I och med att de 
litteraturhistoriska epokerna ska förmedlas blir kulturen en normativ har-
kultur. Visserligen sker arbetet kring Bellman utifrån elevönskemål, men 
arbetsområdet upplysningen har redan lämnat snäva gränser att vistas 
inom och Disa menar att ”[d]et nappar man ju på” när förslaget framförs. 
Bellman medför ett tillräckligt stort kulturellt kapital för att nå 
undervisningen, ”även om nu kanske inte Bellman är störst för 
upplysningen”.895 Att det finns ramar för elevernas inflytande visar sig 
när en elev i presentationen vill ha med en så kallad Bellmanhistoria, 
vilket Disa ställer sig tveksam till.896 Hon upplever däremot att intresset 
för att lära sig om upplysningen ökar i och med att eleverna har fått vara 
med och bestämma mycket. Eftersom eleverna gärna vill sätta igång med 
grupparbetet så fort som möjligt kortar Disa ner sin genomgång om 
upplysningen, till vilken hon hämtat material i huvudsak från elevernas 
litteraturhistoriebok. Hon är också mån om att ett antal kända 
upplysningspersoner måste finnas med i faktaredovisningarna.897 

Disa motiverar valet av utdraget ur Den unge Werthers lidanden med 
att eleverna ska få se ett sätt att skriva och tänka som inte förekommer 
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idag. Hon vill ge eleverna en text som innebär en utmaning att läsa. 
Morden på Rue Morgue använder hon i stället på grund av elevernas 
filmintresse, där en stor del av konsumtionen utgörs av deckare och 
thrillers. Betydelse har det också att titeln finns i klassuppsättning. Den 
klassrumsdiskussion som äger rum kring texten sker däremot efter 
önskemål från eleverna. Ursprungligen tänkte sig Disa endast en skriftlig 
uppgift till den.898 I detta fall släpps den moderna kulturen in i 
klassrummet och blir en del av orienteringen om historiska texter. Som 
skäl till den tredje texten under romantik-studiet, Mary Shelley’s 
Frankenstein, anger Disa att den har skrivits av en kvinnlig författare. 
Hon övervägde länge att i stället arbete med den skrivna texten, men 
eftersom filmen var mer lättillgänglig och hade ett lämpligare format blev 
det den. Disa tror dock att filmen tydligare än den skrivna texten speglar 
övergångar mellan romantiken och realismen, vilket är ett av syftena med 
att använda texten.899 Det är värt att notera att Disa anger den kvinnliga 
författaren till verket som skäl till att använda texten. Filmatiseringen är 
gjord av Kenneth Branagh, det vill säga av en man. Att filmer på detta 
sätt används som en direkt illustration av en skriven text snarare än som 
ett exempel på en tolkad variant har Olin-Scheller tidigare 
uppmärksammat.900 Disa verkar inte heller reflektera över att den 
studerade texten inte är Mary Shelleys och något genustema tas inte upp i 
den faktiska undervisningssituationen.901 En viss medvetenhet om att 
litteraturhistorien domineras av män uppvisar hon emellertid.902 

Det textutdrag av Dostojevskij som Disa använder och som handlar 
om hur en häst blir misshandlad vet hon av erfarenhet utgör ett bra 
underlag för att få alla att delta i diskussioner kring etiska och moraliska 
frågor. Hon anser klassens elever vara trygga i sig själva och därmed inte 
ha några problem med att diskutera dessa frågor. Att eleverna är 
diskussionsvilliga gör att Disa gärna väljer material ”som man kan ta upp 
till diskussion, som de kan tycka över, som de kan ifrågasätta och som 
kanske sätter mig också så här lite extra på hugget”.903 

Litteratururvalet i Disas estetklass följer en relativt tydlig sekventiell 
princip. Även i de fall textvalen avviker från den kronologiska ordningen, 
till exempel när den moderna filmen om Frankenstein används, är det 
med utgångspunkt i den litteraturhistoriska genomgången. Enligt 

                                                
898 Int. Disa 050607. 
899 Int. Disa 050607. 
900 Olin-Scheller 2006, s 116. 
901 Obs. Disa 050520. 
902 Jämför Williams 1997, passim. 
903 Int. Disa 050607. 
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Sarlands kategorisering904 visar sig tillgång vara en faktor som påverkar 
texturvalet, men liksom i tidigare påvisade fall endast sekundärt. 
Viktigare verkar lärarens preferenser, där det kulturella kapitalet 
uppfattas enligt habitus, vara. Mottagarinriktade blir texterna i första 
hand i syftet med läsningen och i metodvalen. Texterna förefaller givna 
på förhand i de fall Disa styr urvalet. Halvorsens synsätt på kultur 
återspeglas hos Disa i och med att kulturen är någonting kollektivt, men 
också beroende av den individuella mottagaren. Den kritiska aspekten, 
det vill säga att göra upp med kulturarvet och förkasta det icke önskvärda, 
syns däremot inte.905 Detta talar för att undervisningen i huvudsak är 
stoffcentrerad, där det symboliska kapitalet medför ett visst texturval, 
men där också Disas ideologiska ställningstaganden lämnar utrymme för 
en flexibel hantering av innehållet. Hon kan därför sägas åtminstone 
delvis ha kvar en subjektsposition inför texterna.906 Däremot finns det 
inga tecken på att det skulle vara problematiskt för Disa att upprätthålla 
en normativ kultur, vilket postmodernitetens förändrade relationer mellan 
elit- och populärkultur kan innebära.907 Därmed är inramningen stark 
även när Disa utformar sitt undervisningsmönster, det vill säga sin 
lärarkod, vilket också styr de erfarenheter eleverna får av svenskämnet. 

Disa upplever att elevdemokrati betyder mycket för henne och att de 
elever hon har på det estetiska programmet är duktiga på att engagera sig 
i och planera sin undervisning. Hon menar att det leder till infallsvinklar 
som hon annars inte skulle få, men tillägger också att ”[s]edan kan man 
diskutera själva ordet demokrati, vad det betyder”.908 Disas yttrande kan 
ses som symptomatiskt för undersökningens lärare. I retoriken betyder 
elevdemokrati mycket, särskilt när det gäller att vara med och styra 
innehållet, men i praktiken är det sällsynt förekommande och då inom 
fastslagna ramar. Även om elevers inflytande över undervisningen inte är 
någonting nytt är det en förändring som blivit allt starkare uttalad i 
styrdokument, men som verkar ha fått ett begränsat genomslag i 
praktiken.909 För de verksamma lärarna kan det däremot vara ett 
perspektiv som är självklart att uttrycka och som legitimerar praktiken, 
även om de konkurrerande lärarperspektiven gör att lärarpraktiken i 
själva verket inte följer retoriken. 

                                                
904 Sarland 1991, s 7-15. 
905 Jämför Halvorsen 2001, s 15ff. 
906 Jämför Bourdieu 1995, s 130. 
907 Jämför Fornäs 1994, s 34-43. 
908 Int. Disa 050615. 
909 Detta konstaterades av van de Ven redan 1987 (s 15) och i denna 
undersökning finns ingenting som tyder på att det har förändrats. 
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Trygga och otrygga lärare i praktiken 
Annika arbetar sitt tredje år som lärare, vilket innebär att hon snart har 
följt sina första elever genom hela deras gymnasieutbildning. Under 
intervjuerna återkommer hon flera gånger till att hon ser på dessa år som 
ett experiment som ska utvärderas och att det är då hon kommer att 
fundera över vilka alternativa möjligheter som finns. ”Jag håller på att 
utarbeta någon sorts strategi och se ’Vad fungerar, vad fungerar inte?’ [---
] jag har en bit kvar innan jag har fått till det på ett sätt som jag vill”, 
säger hon. Annika har en önskan om att förändra sin undervisning, 
framför allt gällande det litteraturhistoriska innehållet. Det är signifikativt 
när hon säger att ”just nu kör jag ganska mycket standardmall 1A”. Hon 
är väl medveten om att hon följer det hon uppfattar som en allmänt 
accepterad norm för litteraturundervisningen, men hon menar att hon 
måste bli förtrogen med normen innan hon kan bryta mot den.910 En djupt 
rotad ämnestradition med vissa innehållsorienterade villkor har säkerligen 
betydelse för hur Annika uppfattar ”standardmall 1A”.911 Detta kan också 
uttryckas som att fältets strukturer har accepterats av Annika, vilket 
medför att hennes lärarkod utformas av en symbolisk makt. Annika följer 
spelets regler, men hon är inte omedveten om dem på det sätt Bourdieu 
menar ofta blir fallet.912 Berg frågar sig om erfarenhet är en nödvändighet 
för en utvidgad professionalitet med ökad flexibilitet.913 Annikas försök 
att bli förtrogen med normen är hennes sätt att nå en avgränsad 
professionalitet, vilket är en förutsättning för att kunna utvidga den, och 
hon upplever själv att erfarenheten kommer att leda till en trygghet som 
möjliggör förändringar i hennes undervisning. Bergs antagande bekräftas 
således av det empiriska materialet kring Annika. Samtidigt kan det 
uppfattas som problematiskt att Annika efter tre år som verksam lärare 
fortfarande saknar såväl den trygghet som de redskap för en 
förutsättningslös reflektion som krävs för att nå dit hon egentligen vill, 
det vill säga en didaktisk-metodisk handlingskompetens. Med Shulmans 
begrepp uppstår aldrig någon ny förståelse utifrån den faktiska 
undervisningens utvärdering914 och därmed får inte ens de förändringar 
Annika själv önskar på en retorisk nivå genomslag i praktiken.915 

                                                
910 Int. Annika 050411, 050509. 
911 Jämför Sikes 1992, s 46f. 
912 Bourdieu 1995, s 126f. 
913 Berg 2003, s 193ff. 
914 Shulman 2004, s 235-241. 
915 Jämför van de Ven 1987, s 45ff. 
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Trots att Annika anser sig tvingad av styrdokumenten att ta upp 
realismen menar hon att kursplanerna inte absolut förutsätter ett 
epokinriktat litteraturstudium. Stöd för detta finner hon i stället i 
läromedel.916 Det är därför anmärkningsvärt att hon inte använder 
läromedel på något konsekvent sätt i undervisningen. Läromedel 
förefaller fungera mer som ett stöd för ämneskonstruktionen än som ett 
hjälpmedel i undervisningspraktiken. Ball menar att det ämnesbaserade 
kollegiet i en gammalmodig skola kan hindra nya lärares idéer,917 men i 
Annikas fall går inte detta att belägga. Hennes socialisation som lärare 
går inte att hänföra till andra individer, utan förefaller finnas som en 
kollektiv, inneboende struktur, understödd av till exempel läromedel och 
lokala kursplaner. I den praktiska undervisningen kan elevunderlaget vara 
en tänkbar hämsko för att utveckla nya metoder och ett nytt innehåll, 
åtminstone i Annikas transportklass på fordonsprogrammet. Miljön kan 
inte annat än betraktas som stökig och bullrig, men trots det ser Annika 
hur det hos eleverna finns ”djupa underströmmar”.918 Mina deltagande 
observationer bekräftar detta. Flera gånger häpnar jag över hur väl 
eleverna hänger med i undervisningen trots att det knappt går att höra vad 
någon säger i klassrummet. I en besvärlig undervisningssituation blir det 
antagligen en del av överlevnadsstrategin att använda ett innehåll som 
inte kräver en mer ingående reflektion och i stället fokusera på de 
metodiska frågorna, men detta räcker inte som förklaring. Annikas klass 
på det naturvetenskapliga programmet är raka motsatsen när det gäller 
arbetsklimatet. De gör sina uppgifter utan klagomål med ambitioner att nå 
höga betyg. Som tidigare visats är kriterierna för texturval ändå desamma 
i de både klasserna, med undantaget att transportteknikerna får färre och 
”lättare” texter att arbeta med. Hargreaves och Goodson har lyft fram 
lärarnas reflexiva lärande om den egna praktiken som en viktig del av 
professionaliteten i det postmoderna samhället.919 Till viss del återfinns 
detta hos Annika, men det finns ingenting hos henne som tyder på att hon 
i grunden kommer att förändra innehållet, bara hur det används. 
Förutsättningarna för texturval kvarstår därför. Ofta talas det om 
identitetsproblematik hos elever med utgångspunkt i det postmoderna 
samhällets dimensioner, men många av dessa påverkar förstås även 
lärarna. En vag uppfattning om de sammanhang man ingår i innebär 
bland annat en politisk naivitet som gör att man inte förmår reflektera 

                                                
916 Int. Annika 050509. 
917 Ball 1987, s 61-66. 
918 Int. Annika 050411, 050509. 
919 Hargreaves/Goodson 1996, s 20f. 
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över den sociala och politiska kontext som skapat ens uppfattningar.920 
Möjligen är det så vi ska förstå Annikas beroende av fältets strukturer i 
den praktiska undervisningen. 

Det texturval Bo använder skiljer sig en del från övriga lärare i det 
att texterna inte har en självklar status i en kanon. Möjligtvis beror det på 
den trygghet som erfarenheten ger. Genomgående är Bo i huvudsak nöjd 
med utfallet av undervisningen, även om enskilda individer inte alltid når 
dit han hoppas, och på en fråga om han skulle vilja ändra någonting om 
han kunde göra om allting menar han att det i sådana fall handlar om 
detaljer. ”Jag har ju som ett långsiktigt syfte att komma fram mot trean 
och avsluta kursen på ett vettigt sätt”, säger han och signalerar en 
trygghet i det han gör.921 Den sökande inställning som exempelvis 
Annika har till undervisningen saknas hos Bo. Trygghet är det som 
skapar utrymme för att söka nya professionella utmaningar, menar 
Berg,922 och det kan vara en förklaring till att Bo avviker i sina textval 
och dessutom uppvisar klara uppfattningar utan tvekan i sina 
ställningstaganden. Rörelsefriheten i Lpf94 verkar inte leda till ett 
accepterande av institutionella regler på samma sätt som för övriga lärare 
och därmed inte heller till en konservering av innehållet. Detta talar emot 
Bourdieus slutsatser om att en agent som väl behärskar spelets regler 
också behärskas av spelet.923 Snarare verkar erfarenheten vara en 
förutsättning för att kunna bryta mot reglerna.924 

Det av terminens arbetsområden som Bo är minst nöjd med är 
författarpresentationerna. Urvalet blev inte riktigt vad han hade tänkt sig 
och redovisningarna handlade mycket om innantilläsning, ”men det går ju 
att rätta till”, säger han efteråt och hänvisar till den kronologiska 
litteraturgenomgång han själv ämnar ha under B-kursen. Undervisningens 
resultat på elevnivå faller utanför denna undersökning och eftersom 
eleverna i huvudsak har producerat skriftligt material har jag heller inte 
tillgång till det. Under observationerna har jag noterat att texter i princip 
aldrig ägnas något gemensamt arbete. De flesta uppgifterna redovisas 
skriftligt, någon gång som muntliga presentationer, men aldrig med 
någon gemensam uppföljning. När Bo utvärderar sig själv i slutet av 
terminen är det just fördelningen mellan skriftliga arbeten och 
uppföljningen i form av ”rent prat” som han funderar över. ”Det är väl 
den stora missen tycker jag om man tittar på året”, konstaterar han om 

                                                
920 Hargreaves 1998, s 86-92. 
921 Int. Bo 050317 och 050608. 
922 Berg 2003, s 193-203. 
923 Bourdieu 1995, s 128f. 
924 Jämför Sikes 1992, s 47. 
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den tydliga övervikten för skriftliga uppgifter.925 Till skillnad mot 
exempelvis Annika skapar Bo utifrån sina reflektioner kring 
undervisningen en ny förståelse.926 Denna del av den didaktisk-metodiska 
handlingskompetensen leder inte automatiskt till en förändring, men den 
skapar möjligheter att göra saker annorlunda. Lärares reflexiva lärande 
lyfter Hargreaves och Goodson fram som en särskilt viktig del av 
professionaliteten i ett postmodernt samhälle där förändringstakten är hög 
och friheterna stora.927 Erfarenhet verkar kunna bidra med förmågan att 
gå utanför skolkulturer byggda på traditioner, det vill säga symboliskt 
kapital, vilket skapar nya förutsättningar för texturval. Samtidigt är det 
viktigt att påpeka att reflektionsförmågan endast är en del av lärares 
nödvändiga kunskapsbas. Shulman lyfter fram ämneskunskap, kunskap 
om undervisningens material och struktur, pedagogisk kunskap och 
kunskaper om praktiken som de fyra huvudkällorna till att skapa 
förståelse hos eleverna.928 Att Bo har en reflexiv förmåga innebär därför 
inte automatiskt att undervisningen når de mål han önskar, vilket 
observationerna i klassrummet också visar. 

John Steinbeck är en ”författare som det inte skadar att de känner 
till” enligt Cecilia. Han tillhör den kulturella historia som Cecilia menar 
är viktig att förmedla.929 Som Nobelpristagare och etablerad författare 
måste han sägas tillhöra den litterära kanon och det är antagligen helt 
okontroversiellt i kollegiet att välja Möss och människor som 
helklassbok. Som tidigare visats ger Cecilia i intervjuerna uttryck för en 
osäkerhet inför vad som förväntas av henne, trots att hon har en 
förhållandevis klar uppfattning om vad svenskämnets uppgift och 
innehåll är. Att göra ett val som ingen kommer att ifrågasätta är ett sätt att 
hantera den osäkerhet hon känner, även om det strider mot de principer 
hon ger uttryck för. På samma sätt som en grupp av skribenterna i 
Svenskläraren inte anser sig föranledda att motivera urvalet av och 
arbetet med viss litteratur, kan man tänka sig att Cecilia slipper eventuella 
frågor kring sitt val av litteratur i detta fall. På så sätt har hon socialiserats 
in i den skolkultur som existerar på denna skola, en skolkultur som kan 
antas ha gamla anor och som kanske egentligen saknar försvarare, men 
som trots det upprätthålls just som en kultur. Lärarutbildningens 
litteraturundervisning tillsammans med skolkulturens värderingar har 
antagligen präglat hur Cecilia uppfattar och värderar det hon möter och 

                                                
925 Int. Bo 050608. 
926 Jämför Shulman 2004, s 235ff. 
927 Hargreaves/Goodson 1996, s 20f. 
928 Shulman 2004, s 228ff. 
929 Int. Cecilia 050309. 
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hur hon utifrån det agerar. Samtidigt ser hon även andra uppgifter än 
kulturhistorisk orientering för svenskämnet i styrdokumenten, vilket leder 
till hennes osäkerhet inför ämnets intentioner. 

Även när det gäller antikenstudiet väljer Cecilia texterna ur en 
accepterad kulturell kanon. Friheten som styrdokumenten ger att välja 
någonting annat väljer hon bort, möjligen med Troja som undantag. På så 
sätt lär hon ut den kanon hon egentligen inte ser som viktig och därmed 
inte som ett urvalskriterium. Hennes retorik tyder på en medvetenhet om 
vad som är accepterat att uttala i skolvärlden och den är tydligt 
postmodern - hon vill arbeta med värdegrundsfrågor och elevernas 
identitetsutveckling och med hjälp av historien skapa nutidsförståelse, 
vilket är ett sätt att motverka negativa följder av det gränslösa jaget. Det 
är ett rimligt antagande att hon även har kännedom om att kanon är 
omdebatterad i skolan. Trots detta handlar lektionsinnehåll och metodval 
i hög grad om en förmedling av givna kunskaper, en allmänbildning lika 
för alla. Den konflikt som präglar Cecilia, som hon själv antagligen inte 
ser, har sin grund i skillnaden mellan vad Cecilia önskar göra av sin 
undervisning och det hon uppfattar förväntas av henne, alltså i en 
ideologisk maktkamp. Den rörelsefrihet som utbildningssystemet ger 
läraren leder till ett omedvetet accepterande av institutionella regler och 
därmed en konservering, menar Bourdieu och Passeron.930 Friheten i 
Lpf94 kan följaktligen få motsatt effekt mot den tänkta. I Cecilias retorik 
kring svenskämnet förekommer både hennes egen önskan och 
institutionens informella regler och förväntningar utan någon för henne 
synbar konflikt, vilket leder till en vag ämneskonstruktion. I hennes 
praktik blir den sistnämnda den mest framträdande utan att hon, som 
Berner, Callewert och Silberbrant menar, genomskådar det.931 Praktiken 
förändras därmed mindre än retoriken, vilket överensstämmer med van de 
Vens slutsatser redan för tjugo år sedan. Han har även pekat på hur det 
finns flera plan i en lärares retorik, nämligen vad som borde göras och 
vad som kan göras. Retorik handlar för van de Ven om perspektiv som 
legitimerar praktiken. I Cecilias fall kan man skönja lite av detta, men 
retoriken visar sig alltså innehålla än fler dimensioner. van de Ven tolkar 
skillnaderna mellan praktiken och retoriken som skillnader mellan 
konkurrerande lärarperspektiv, härstammande från olika historiska 
perioder.932 Lärarperspektiven, i sin tur, måste ses som uttryck för de 
ideologiska maktkamperna, både historiskt och i nutid. 

                                                
930 Bourdieu/Passeron 1977, s 41f. 
931 Jämför Berner et al 1977, s 20ff. 
932 van de Ven 1987, s 45ff. 
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Trots att Disa i sin retorik uttrycker en osäkerhet inför 
styrdokumentens ambitioner är hon genomgående nöjd med utfallet av 
undervisningen. Rörelsefriheten som skapar osäkerheten ersätts med 
institutionens trygga regler i form av ett traditionellt texturval, vilket i sin 
tur medför en konservering av ämnet.933 Arbetet med Bellman och 
upplysningen menar hon gick ”över förväntan”, även om en del 
organisatoriska problem uppstod. Det sistnämnda gör att hon skulle vilja 
ha en tydligare struktur om arbetet skulle göras om, vilket hon mycket väl 
kan tänka sig att göra. Däremot är hon inte helt nöjd med 
musikredovisningens kvalitet. En viss trygghet syns också i att Disa 
under pågående lektion kan anpassa innehållet till eleverna, vilket är 
fallet när hon kortar ner genomgången om upplysningen eftersom 
eleverna vill börja med grupparbetet.934 

I jämförelsen mellan Morden på Rue Morgue och moderna deckare 
är Disa lite förvånad över att eleverna ser så få paralleller till böcker, till 
förmån för TV- och filmdeckare, men hon är ändå nöjd med resultatet. 
Helt nöjd är hon däremot inte med arbetet med Goethe och Den unge 
Werthers lidanden, där hon tror att hon en annan gång skulle välja Faust i 
stället. De litteraturhistoriska epokerna skulle hon definitivt behålla, men 
i högre grad betona sambanden med tidigare epoker. ”Det mesta skulle 
jag nog göra likadant”, konstaterar hon.935 Ämnestraditionerna är en del 
av fältets regler som skapar trygghet hos Disa i och med att de ses som 
självklara. Handlingsmönstret att välja bort valfriheten på detta sätt 
begränsar möjligheterna att använda läroplanen som ram.936 Särskilt 
tydligt förefaller detta vara hos lärare med relativt ringa erfarenhet, vilket 
överensstämmer med Bergs antagande om att en utvidgad 
professionalitet, där bland annat flexibilitet ingår, kräver erfarenhet. 
Tryggheten är det som skapar utrymme för att söka nya professionella 
utmaningar.937 Disa är, som tidigare visats, bärare av den kunskapsbas 
som Shulman menar krävs hos lärare för att skapa förståelse hos eleverna. 
Vad hon däremot förefaller sakna är den reflexiva förmåga som gör att 
hon ser att undervisningspraktiken, till exempel i form av texturval, 
skiljer sig från de ambitioner hon uttrycker i retoriken.938 

                                                
933 Jämför Bourdieu/Passeron, s 41f. 
934 Int. Disa 050322. 
935 Int. Disa 050607. 
936 Svingby 1978, s 220f. 
937 Berg 2003, s 193-203. 
938 Jämför Hargreaves/Goodson 1996, s 20f och Shulman 2004, s 235-241. 
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Lärarnas kulturbegrepp i praktiken 
Att Annika är bärare av ett normativt kulturbegrepp torde ha framgått 
redan av tidigare avsnitt, men det är också relevant att studera detta 
kulturbegrepp närmare. Gemensamt för de texter som Annika tar med sig 
till klassrummet är att de verkar vara sådana texter som hon själv tycker 
om.939 Att lärarens egna preferenser påverkar texturvalet har tidigare 
påtalats av Sarland och bekräftas här. Det finns således en individuell 
dimension i förutsättningarna för texturvalet. De privata uppfattningarna 
blir även en del av det kulturbegrepp läraren bär som professionell 
yrkesutövare. Under lektionerna avger Annika emellertid inte några 
omdömen om texterna. För eleverna återstår därför att skapa sina egna 
föreställningar om texters väg till klassrummet.940 Medan läraren har 
hittat sin position på fältet i förhållande till det kulturella kapitalet gör 
ungdomars kulturella friställning att de har svårare att se sig själva i 
förhållande till detta.941 

Samtidigt verkar det finnas begränsningar också i denna personliga 
dimension. Annika anger att hon gärna använder film i undervisningen 
och på en fråga om vilka kriterier hon har vid texturval exemplifierar 
Annika med film. Det första användningsområdet är som en illustration 
av ett klassiskt verk, syftande på skrivna texter, och det andra är fostran 
av samhällsmedborgare, där filmens sensmoral är en grund för 
värdegrundsdiskussioner.942 Valet av film gör hon själv. Detta förefaller 
symptomatiskt för alla fyra lärare och överensstämmer med tidigare 
forskning.943 Läraren är den som kontrollerar vilka texter som kommer in 
i klassrummet och motiven är dels att överföra en uppfattning om klassisk 
bildning, dels att skapa ett utrymme för ett värdegrundsarbete med 
utgångspunkt i eleven. Det sistnämnda motivet får dock, som vi har sett, 
ett relativt litet utrymme i den faktiska undervisningen. I de få fall film 
förekommer är det i stället en klassisk litteraturhistorisk bildning utan 
postmodern problematisering eller ambition om en femte kompetens, det 
vill säga förmågan att se helheter i ett fragmentiserat samhälle, som får 
utrymmet.944 Under den period jag följde Annika utgjorde film ett 
sparsamt inslag i undervisningen, i naturvetarklassen inget alls, och i de 

                                                
939 Int. Annika 050509, 050615. 
940 Jämför Molloy 2002, passim. 
941 Jämför Ziehe 1989, s 35-45. 
942 Int. Annika 050113. 
943 Se till exempel Olin-Scheller 2006. 
944 Jämför Fjord Jensen 1987, s 50-58. 
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fall film användes var det endast vid ett tillfälle fråga om en fiktionstext, 
nämligen filmatiseringen av Dagermans novell ”Att döda ett barn”.945 
Den motiverar hon med att styrdokumenten anger att eleverna ska kunna 
jämföra texter och att hon ”ser även film som en typ av text”.946 

Elevernas texter, deras är i-kultur, efterfrågas aldrig i under-
visningen.947 Den kultur läraren är bärare av kan av eleverna upplevas 
sakna relevans och filtreras därför bort i deras upplevelse av världen.948 
Även om Annika stundtals använder ett vidgat textbegrepp i under-
visningen är i första hand den skrivna texten den kulturform som hon bär 
med sig till klassrummet. I detta fall återspeglas det i att filmen endast 
finns där som ett jämförelseobjekt till den skrivna texten, vars kulturella 
kapital gör att Annikas kulturbegrepp i praktiken är någonting annat än 
det hon förespråkar i retoriken. Enligt Bourdieu förlorar hon sin 
subjektsposition i förhållande till innehållet,949 vilket också är en del av 
den rutinisering som äger rum i skolan. I sin ämneskonception har 
Annika en ifrågasättande inställning till kulturarvet, men i ämnes-
konstruktionen syns inte de strider om det kulturella kapitalet som 
förekommer utanför utbildningens fält, initierade till exempel av 
företrädare för Cultural Studies och genusforskare. Annika bär 
fortfarande upp en kanon av västerländska, manliga, klassiska författare 
och återskapar därmed existerande maktrelationer.950 Frågor om vilken 
kultur, vems kultur och varför väcks aldrig i Annikas praktik. För henne 
är inte sanningarna döda. Däremot är hon beredd att ompröva hur de ska 
användas. 

Det är inte oproblematiskt att utröna vilket kulturbegrepp Bo är 
bärare av. Han är själv en person som läser mycket, oftast någon timme 
per dag och framför allt skönlitteratur. Deckare är vanligt förekommande, 
men han uppskattar också arbetarförfattarna och läser gärna historiska 
skildringar, framför allt militärhistoriska sådana. Från TV-utbudet blir det 
i första hand nyheter, men han går gärna på bio. I övrigt använder han 
media sparsamt.951 Som tidigare konstaterats tycker Bo ofta att de texter 
han använder i undervisningen är bra, till exempel spelfilmerna Mitt liv 
som hund och Den sista färden, men inför vissa texter är han kluven. 
Angående en av Thurbers noveller säger han att han ”tycker den är 

                                                
945 Obs. Annika 050114. 
946 Int. Annika 050411. 
947 Jämför Halvorsen 2001, s 252. 
948 Jämför Ziehe 1989, s 160. 
949 Bourdieu 1995, s 130. 
950 Jämför Englund, B 1997, s  275f. 
951 Int. Bo 050616. 
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egentligen…den är lite tråkig, men samtidigt är det lite…ja, jag tycker 
den är lite spännande ändå, trots allt”. Till elevernas extensiva bokläsning 
rekommenderar Bo gärna Strindberg eller Eyvind Johnson, vilka han 
tycker är bra och har flera titlar som inte är så tunglästa.952 Under 
observationerna kunde jag dock inte iaktta någon som läste eller blev 
rekommenderad att läsa vad som kan betraktas som klassiker. 
Acceptansen för olika skrivna texter förefaller vara hög. 

En tydligt negativ inställning har Bo, som tidigare visats, däremot till 
vissa TV-program och här finns också en mediepedagogisk hållning:  
 

Jag tycker det är en viktig del av när de går i skolan och när de 
pratar med vuxna att de får se vilka värderingar vi har och hur ser 
vi på det här och så jämföra dem med de värderingar de själva 
skapar i det här. Jag tycker det är viktigt därför att de ska lära sig 
att välja. De ska lära sig att se vad som kan ge någonting i längden 
och vad som är kortsiktigt. […] Den människan skapar ju fram sig 
själv så småningom i det här […].953 

 
Det är svårt att se Bo som en del av någon djupt rotad kultur, försvarad av 
de ”äldre”, som Sikes menar motverkar förändring i skolan.954 Det är 
också svårt att se om det symboliska kapitalet bidrar till ett återskapande 
av maktrelationer. Bos kulturbegrepp är splittrat och omfattar många 
kulturområden, men det finns också normativa tendenser i betydelsen att 
texter har vissa värden som är oberoende av läsaren. Tydligast blir det 
angående TV-mediet. Hans uttalande visar en medvetenhet om vilken 
identitetsskapande roll media kan ha och därmed möjligen om den 
kulturella friställningen i dagens samhälle. Undervisningen tar därför sin 
utgångspunkt i ungdomars kultur, men inte i deras befintliga kunskaper. 
Precis som Buckingham har pekat på är det läraren som tillhandahåller 
det ”rätta” synsättet på media955 genom att Bo redan har en uppfattning 
om ”vad som kan ge någonting”, vilket skapar ett normativt kultur-
begrepp även för de områden som Bo själv inte är en del av. De 
förutsättningar som finns för lärsituationer i mötet mellan är i-kulturen 
och har-kulturen uteblir när Bo på förhand har underkänt elevernas 
meningsskapande utifrån sitt eget kulturbegrepp i de fall de inte 
överensstämmer. I stället kan en konfliktsituation mellan har-kulturen 
och är i-kulturen uppstå. Detta kompliceras ytterligare av att Bo inte ger 
uttryck för sin egen bedömning, sitt kulturbegrepp, i undervisningen. 
                                                
952 Int. Bo 050317. 
953 Int. Bo 050608. 
954 Sikes 1992, s 46f. 
955 Buckingham 1990a, s 6ff. 
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Eleverna vet därför inte vilka förutsättningarna är för dessa texters inträde 
i klassrummet. 

Cecilia ser sig själv som en läsare. Hon läser minst en bok per 
månad, ofta mer. Kerstin Ekman nämns som en favorit, men Cecilia är 
allätare så när som på deckare. Hon tycker också om att se på film och 
oftast blir det minst tre filmer per vecka. Även här är hon en allätare. 
Däremot anser hon sig inte hinna med särskilt mycket TV-tittande i 
övrigt. Inte heller dataspel eller andra berättandeformer får något 
utrymme.956 Cecilia uppvisar stora likheter med de övriga lärarna i denna 
studie när det gäller medievanor och det verkar vara ett rimligt antagande 
att färdigutbildade svensklärare läser mer än befolkningen i genom-
snitt.957 

Arbetsområdet antiken är som tidigare visats på förhand givet i 
lokala styrdokument. Cecilias utgångspunkt är att förmedla en kännedom 
om myter som lever kvar idag. Vid planeringen av momentet menar 
Cecilia att hon involverar eleverna. Hon frågar dem om de vill arbeta 
själva i form av grupparbeten eller om de hellre vill att läraren leder 
undervisningen genom föreläsningar och berättande. Eleverna väljer det 
senare alternativet och vill dessutom gärna se på film, vilket leder till att 
de under momentet ser på Troja.958 Eftersom Cecilia ägnar en hel del 
lektionstid åt att läsa, presentera och diskutera olika antika myter lyckas 
hon antagligen förmedla kännedom om dem. Hennes förmåga att berätta 
och levandegöra engagerar stundtals eleverna i diskussioner kring de 
myter hon presenterar. Den episodiska och åtminstone i viss mån även 
den sekventiella organisationsprincipen uppfylls därför även i praktiken. 
Diskussionerna går ibland utanför den omedelbara texten och kan till 
exempel handla om kvinnans ställning, demokrati eller språkfilosofiska 
frågor. Elevernas egna synpunkter efterfrågas och många deltar också 
aktivt i samtalet, men tillfällena är få, korta och verkar ofta uppstå 

                                                
956 Int. Cecilia 050615. 
957 Detta överensstämmer också väl med den undersökning Brodow och 
Rininsland har gjort (2005, s 44-55). Däremot avviker Cecilia en aning från de 
lärarstudenter som Annelis Jönsson och Bibi Eriksson har undersökt. Deras 
studie visar att lärarstudenter inte skiljer sig från den övriga befolkningen i 
nämnvärd grad. (Jönsson/Eriksson 2003, s 14) När det gäller genrer undviker 
Cecilia deckare, en genre som i Jönsson och Erikssons undersökning 
förekommer hos både lärarstuderande och övriga, men i övrigt verkar Cecilia 
inte avvika från genomsnittet. Hon säger till exempel ingenting om att hon skulle 
läsa klassiker på sin fritid, vilket inte heller är fallet hos informanterna hos 
Jönsson och Eriksson (s 20f). 
958 Int. Cecilia 050525. 
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spontant.959 Under dessa lektionssnuttar är inte meningsskapandet 
reglerat och man skönjer i stället hur resultatet av döda sanningar blir 
pluralistiska uppfattningar där etiska och moraliska ställningstaganden 
ständigt måste diskuteras och omvärderas. Vid dessa tillfällen, som alltså 
är att betrakta som undantag, framträder det värdegrundsämne som 
Cecilia gärna vill se att svenskämnet är.  

Cecilia menar att med läsningen av Möss och människor kan hon 
bocka av flera olika moment av svenskämnets A-kurs. De har ”tittat på en 
modern författare”, ”läst skönlitteratur” och ”analyserat och diskuterat”. 
Flera gånger återkommer hon till att Steinbeck är en berömd författare 
och att Möss och människor ”är en bra kvalitetsbok”.960 Trots att Cecilia 
generellt inte menar att detta är viktiga kriterier för texturval visar de sig 
fungera begränsande och legitimerande i praktiken. Det är också ett sätt 
att leta de fasta orienteringspunkter som det postmoderna samhället 
kräver. Legitimerande är det också när Cecilia hänvisar till 
”litteraturhistorik” för att motivera varför hon berättar om Steinbecks 
författarskap, trots att skolans lokala kursplan endast nämner antikens 
litteratur under A-kursens arbetsområden. 

I valet av litteratur och i läsningen av den syns hur de normativa 
sidorna av Cecilias kulturbegrepp får störst utrymme. Den anpassning av 
urvalet till eleverna som hon talar om i sin ämneskonception sker endast 
inom ett starkt begränsat urval av texter. Elevernas är i-kultur får mycket 
litet utrymme och i de fall den verkligen hittar till klassrummet sker 
läsningen på Cecilias villkor, utifrån hennes kulturbegrepp. 

Disa ser utan tvekan sig själv som en läsare. Hon har minst två 
böcker ”på gång varje vecka” och läser varje dag. Uppskattningsvis läser 
hon fem, sex böcker per månad och ser det som ett sätt att koppla av, men 
känner samtidigt att läsandet sker allt mindre för nöjes skull och allt mer 
för att hålla sig ajour med det som ges ut. Till största delen läser Disa 
skönlitteratur, där en hel del ungdomsböcker ingår, men hon läser även 
facklitteratur, främst inom religionsämnet, eftersom det är hennes andra 
undervisningsämne. Inom skönlitteraturen är modern litteratur från 
varierande genrer mest framträdande, men någon gång blir det även en 
klassiker. Disa beskriver sig själv som en allätare. Med åren har det blivit 
svårare att hitta böcker hon tycker är riktigt bra. Lärarutbildningen menar 
hon innebar ett tvång att läsa för läsandets skull och det tog henne ganska 
lång tid efter utbildningen att kunna koncentrera sig på det hon läser 
igen.961 I detta förefaller hennes uppfattning om lärarutbildningen vara 
                                                
959 Obs. Cecilia 050413. 
960 Int. Cecilia 050309. 
961 Int. Disa 050119 och 050615. 
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rakt motsatt Cecilias uppfattning, men utbildningens påverkan verkar 
ändå vara densamma. 

Som tidigare konstaterats använder sig Disa en del av läroböcker, 
men hon är inte helt nöjd med dem. Även om de är bra måste man ha 
förmågan att se lite utanför dem, menar hon.962 Det är framför allt i 
förberedelserna till de litteraturhistoriska genomgångarna som dessa 
böcker kommer till användning, men Disas ”egen bedömning vad de 
behöver lära sig” utgör också en grund för genomgångarna. Hennes egen 
bedömning menar hon bygger på den utbildning hon fått och de 
erfarenheter hon har som vuxen person. Hon önskar ”visa vad som finns, 
inte kanske bara det traditionella […] och inte vara så rädd för det”.963 

Disas egen är i-kultur är som synes bred, åtminstone gällande 
böcker. I hennes retorik syns ambitioner att också förmedla det breda 
kulturbegreppet till eleverna, men som vi tidigare har sett avspeglas inte 
detta i praktiken, åtminstone inte under den termin undersökningen pågår. 
Den kultur hon visar kan knappast betraktas som någonting annat än just 
traditionell. Den egna bedömning hon gör av vad eleverna behöver lära 
sig kan antas vara starkt påverkad av hennes uppfattning om det 
kulturella kapitalet, vilket gör att undervisningens utgångspunkt varken är 
i hennes egen eller i elevernas är i-kultur. I stället kommer Disas 
förhållningssätt till kultur från den del av hennes biografi som kan 
hänföras till lärarrollen, till exempel erfarenheter från lärarutbildningen 
och som elev. Hennes habitus innefattar ett kulturbegrepp med 
utgångspunkt i professionen och det är detta hon förmedlar. Därmed är 
det en del av en rutinisering som existerar som ett institutionellt fenomen 
på grund av att hennes och, kan man anta utifrån denna undersökning och 
tidigare forskning, andras reflexiva lärande till viss del saknas i den 
didaktisk-metodiska handlingskompetensen. 

                                                
962 Int. Disa 050322. 
963 Int. Disa 050607. 
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Texturval i skenet av ideologiska makt-
kamper 
 
I tre olika analytiska avsnitt har tre olika empiriska material använts 
relativt fristående från varandra. I det första avsnittet studerades 
läroplaner som en viktig förutsättning för texturvalet i svenskämnet. I det 
andra avsnittet utgjorde tidskriften Svenskläraren material för att utröna 
hur svenskämnets diskurser ser ut i ett vidare perspektiv. Det tredje och 
mest omfattande avsnittet gav en bild av vilka förutsättningar som är 
avgörande för lärares textval i deras tal om svenskämnet och i deras 
faktiska undervisning. I det föreliggande avsnittet är ambitionen att 
sammanföra dessa tre delar i en övergripande diskussion kring de villkor 
som skapar förutsättningarna och sätter ramar för texturval. Det har 
således karaktären av en sammanfattande diskussion. Den mer 
systematiskt inriktade analys som de tidigare empiriskt baserade kapitlen 
har inneburit ersätts här av mina tolkningar av resultaten och diskussion 
kring vilka implikationer resultaten får. Slutsatserna bygger således på 
det material som tidigare redovisats. Referenser används därför i detta 
avsnitt endast när ej tidigare nämnda källor introduceras. 

I de tidigare avsnitten har redogörelserna många gånger behandlat 
sådana saker som inte omedelbart rör principer för texturval, exempelvis 
den betydelse kommunikationsträning får i ämneskonceptioner. Jag 
menar emellertid att även detta har betydelse för villkoren för texturval. 
De absoluta villkoren går inte att beskriva eftersom processerna är alltför 
komplexa för att till fullo kunna iakttagas inom ramen för en avhandling, 
men däremot går det att urskilja och beskriva en rad förutsättningar som 
har stor betydelse. Skolan kan i sin roll som ideologisk statsapparat ses 
som en arena där en ideologisk maktkamp förs. Med en metaforisk 
omskrivning kan vi i ljuset av detta skymta hur skuggor av ideologiskt 
påverkade ämneskonstruktioner framträder längs arenans väggar, skuggor 
som vi aldrig riktigt fullständigt kan få grepp om, men som vi ser finns 
där. För att förstå lärarnas texturval måste vi försöka se de olika 
skuggornas konturer, men också se hur de flyter ihop i ett skuggspel. I 
detta skuggspel kan andra skuggor än textanvändningen vara så 
framträdande att de överskuggar allting annat. 

Vid ett flertal tillfällen i den tidigare analysen har det framskymtat 
implikationer som kan upplevas som problematiska för skolan, till 
exempel när omedvetna strukturer ligger till grund för undervisnings-
praktiken. I detta avsnitt ska dessa implikationer utvecklas och det är 
därför åter på sin plats att peka på de normativa konsekvenser som 
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framträder. Annika, Bo, Cecilia och Disa har använts som enskilda 
exempel för att studera hur texturval går till och det finns inga ambitioner 
att generalisera lärare utifrån dessa. De kan i denna framställning inte ens 
sägas representera sig själva som verkliga lärare, eftersom jag som 
forskare har rekonstruerat deras verksamhet utifrån ett selektivt urval av 
utgångspunkter för att besvara frågeställningarna. Den sanning som nås 
är därför den jag utläser. Jag finner det därför angeläget att betona att de 
slutsatser som jag kommer att dra i detta avsnitt handlar om strukturella 
faktorer i skolan som institution, inte om enskilda lärares professionalitet 
och yrkesverksamhet. Som sådana kan det också finnas anledning att 
reflektera över dem i andra sammanhang än i de här redovisade 
exemplen. Därmed kan de fungera som uppslag för vidare forskning. Min 
uppfattning är, som tidigare nämnts, att samtliga undersökningens lärare 
på många sätt gör ett bra arbete efter rådande förutsättningar. 

Kapitlet är indelat i tre avsnitt. Det första avsnittet tar sin utgångs-
punkt i de tidigare beskrivna förändringar som ägt rum över tid, och i de 
förändringar som inte ägt rum, för att diskutera vad de inneburit för 
svenskämnets texturval, såväl i retorik som i praktik. Det andra avsnittet 
diskuterar mer ingående hur förutsättningarna för texturval kan kopplas 
till lärarprofessionaliteten ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Det tredje 
avsnittet utgör en reflektion över forskningsprocessen och vilka behov av 
vidare forskning som framträtt. 
 
Postmoderna övergångar – förändringar i retorik och 

praktik 
I avsnittet ”Svenskämnen i retorik och praktik – avhandlingens 
forskningssammanhang” presenterades svenskämnets historia utifrån fyra 
perioder och frågan väcktes om det är dags att tala om att vi är på väg 
mot en femte period med postmoderna förtecken. I studien av det 
empiriska materialet har därför ett antal postmoderna dimensioner med 
betydelse för villkoren för texturvalet använts för att förklara de 
förändringar som ägt rum sedan 1970. Resultaten visar att retoriken bär 
tydliga spår av dessa dimensioner, men att det är betydligt svårare att 
hitta dem i undervisningspraktiken. Det finns anledning att här fördjupa 
diskussionen kring detta. 

Det postmoderna tillståndet kan avläsas i sociala, ekonomiska, 
politiska och kulturella relationer. Det har inte varit möjligt att ge en 
fullständig bild av hur alla dessa mönster påverkar skolan, men i någon 
mån har alla berörts i avhandlingen. Förskjutningar i hur kunskap 
organiseras för undervisning, det vill säga förändringar i koder, avspeglas 
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i läroplaner. Undersökningen har visat flera viktiga förskjutningar i dessa 
dokument. På en övergripande nivå återfinns en fundamental skillnad 
mellan Lgy70 och Lpf94 i synen på hur lärande går till i en 
undervisningsprocess. I den äldre läroplanen talas om att skolan meddelar 
kunskaper, medan skolan i den nyare läroplanen skapar förutsättningar 
för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Eleverna har 
förvandlats från att vara objekt i sitt mottagande av kunskaper till att inta 
en subjektsposition där de själva skapar kunskaperna. Detta innebär ett 
synsätt där skolan som institution inte längre har samma möjligheter att 
kontrollera vilka kunskaper eleverna får med sig, vilket överensstämmer 
väl med den problematisering av kunskap som postmoderniteten har 
inneburit. Tydligast finns detta uttryckt i den postmoderna dimension 
som Hargreaves kallar döda sanningar. Med uttryck som pluralistiska 
kunskapsuppfattningar och ökad förändringstakt beskrivs hur stabila 
kunskaper grundade på till exempel allomfattande trossystem inte längre 
är trovärdiga. För skolans del får det omfattande konsekvenser för hur 
läroplaner skrivs. Medan Lgy70 har beskrivningar av innehållet ner till 
lektionsnivå, med många uppräkningar av författare och verk, saknar 
Lpf94 i stort sett helt innehållsbeskrivningar. Det innebär att den 
förstnämnda har ett stort antal förslag på fiktionstexter som kan användas 
i undervisningen, vilket skapar en legitimitet för vissa verk och vissa 
typer av litteratur. När den senare läroplanen utelämnar alla 
konkretiseringar skapas förutsättningar för andra ramar att påverka 
ämneskonstruktionen. Till detta hör också det synsätt som finns på 
litteraturen i de olika dokumenten. I Lgy70 finns ett objektivitetskrav som 
osynliggör värderingar i undervisningen. Detta gäller även värderingar av 
litteratur. Eleverna ska vägledas att förstå vilka texter som är av högre 
kvalitet, oberoende av vem som läser dem. En naturlig tolkning för 
läraren blir att det är de texter och texttyper som nämns i supplementen 
som är texter av bra kvalitet. Denna typ av subjektsbefriade värderingar 
återskapar oproblematiskt kulturella hierarkier på ett osynligt sätt. När det 
gäller vissa andra medier än litteraturen är synsättet det motsatta. En 
kritisk inställning till så kallade trivialtexter, som vissa medier 
automatiskt verkar borga för, ska lära eleverna att se texternas bristande 
kvalitet. 

Redan med Supplement 22, som gäller för de treåriga linjerna och där 
endast som en frivillig alternativ version, sker en förändring. Relationen 
mellan kulturarvet och arvtagaren blir viktigare samtidigt som kriterierna 
för texturval breddas. Den största förändringen är dock att läraren inte ska 
moralisera och döma ut texter, vilket innebär en omvärdering av den roll 
skolan hade i den tidigare kursplanen att legitimera en viss smak. De 
pluralistiska kunskapsuppfattningarna innebär att regleringen av 
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meningsskapandet minskar i styrdokumenten i och med att texter inte har 
ett fastslaget värde. Denna utveckling fortsätter i och med Supplement 80, 
där de olika utbildningslinjerna också i högre grad kommer att likna 
varandra när det gäller kriterier för texturval. Inget av supplementen 
likställer emellertid texter från andra medier med litteraturen, även om de 
får ökad betydelse. 

I Lpf94:s allmänna del ses kunskaper som dynamiska och i stället för 
fasta kunskaper är det förmågan att tillägna sig ny kunskap som är 
central. Detta är ett tydligt uttryck för flera postmoderna dimensioner, 
däribland de så kallade döda sanningarna. Samtidigt talas om beständiga 
kunskaper som utgör en gemensam referensram. Läroplanens abstrak-
tionsgrad tillåter inte att de beständiga kunskaperna exemplifieras och 
förhållandet mellan den dynamiska kunskapen och den beständiga 
kunskapen diskuteras heller inte. Detta gör att läroplanen kan förespråka 
ett normativt kulturarv och gemensamma grundläggande värden. I kurs-
planerna till svenskämnet avspeglas samma problematik i att det 
uttryckligen anges att det inte finns någon kanon som ska läras ut 
samtidigt som det talas om centrala verk. Det är i denna konfliktliknande 
situation flera av undersökningens lärare befinner sig. 

Den mest kluvna inställningen till kanon återfinns hos Annika och 
Cecilia. De är båda tveksamma till en kanonförmedling, men anser 
samtidigt att det finns verk som man bör känna till. Båda undervisar 
därför i en kronologisk litteraturhistoria, men med olika målsättningar. 
Annika vill åskådliggöra litterära epoker och väljer därför texter som hon 
tycker lyfter fram typiska drag för epoken. För realismen blir det Oliver 
Twist och för modernismen en novell av Hjalmar Söderberg. Utanför den 
litteraturhistoriska orienteringen använder Annika Stig Dagermans novell 
”Att döda ett barn” under terminen. Cecilias målsättningar har däremot 
mindre att göra med litteraturhistorisk orientering och kretsar i stället 
ofta, enligt henne själv, kring värdegrundsfrågor. Förutsättningarna för 
texturval förefaller trots det vara desamma. Cecilias klass läser under 
temat antiken avsnitt ur Kärlekens symposion, Kung Oidipus, Iliaden, 
Odysséen, Metamorfoser samt ser spelfilmen Troja. En annan period 
under terminen ägnas åt John Steinbecks Möss och människor. Trots att 
Annika och Cecilia uttrycker tvivel inför kanon använder de uteslutande 
ett urval av etablerade texter i undervisningen. 

Än mer tveksam inför kanon är Disa i sin retorik när hon menar att 
hon gärna tar upp andra författare än de etablerade. Trots det avviker hon 
inte från Annika och Cecilia i sina urvalsprinciper i undervisnings-
praktiken. Under terminen ägnas största delen av terminen åt 1700- och 
1800-talets litteratur. Texturvalet består av utdrag från Bellmans och 
Dostojevskijs författarskap, Goethes Den unge Werthers lidanden, Poes 
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Morden på Rue Morgue och spelfilmen Mary Shelley’s Frankenstein, 
som dock används som en ersättning för romanen, inte som en tolkning 
av den. Liksom för Annika utgör texterna exempel på litterära epoker. I 
dessa textval syns inte den postmoderna dimensionen döda sanningar. 
Texterna tillhör ett mycket begränsat antal texter som skulle kunna 
förekomma med samma urvalsprinciper och det är således endast i 
lärarnas retorik som andra villkor för texturvalen syns. I praktiken är 
förutsättningarna lika begränsade som i Lgy70. 

Bo är den lärare som avviker från de andra i sina textval i och med 
att det är betydligt svårare att upptäcka en genomgående organisations-
princip hos honom. Anmärkningsvärt är att han är den som tydligast tar 
ställning för ett historiskt perspektiv i litteratururvalet, men som i 
praktiken verkar använda det kriteriet minst. Visserligen är de författare 
han använder under terminen, Klas Östergren, Tove Jansson och James 
Thurber, välkända, men de blir inte delar av någon synlig överordnad 
organisationsprincip på samma sätt som de övriga lärarnas litteratur-
historiska översikt. Bo använder också spelfilm utan anknytning till 
litteratur och låter elevernas är i-kultur bli en del av undervisningen när 
de redovisar analyser av valfria TV-program. Han förefaller därför vara 
den som i högst grad nyttjar de friheter som läroplanens abstraktionsgrad 
medför till att gå utanför traditionella ramar. 

För att försöka förklara varför lärarna i så pass hög grad verkar ha 
samma principer för texturvalet har begrepp som habitus, skolkultur och 
institutionella villkor använts i avhandlingen. Även om lärarnas tal om 
svenskämnet delvis kan förstås med hjälp av postmoderna dimensioner 
och de gällande styrdokumenten, uppvisar undervisningspraktiken samma 
förutsättningar för texturval som de tidiga supplementen till Lgy70, 
åtminstone för Annika, Cecilia och Disa. Sekventiella organisations-
principer där epoker är den grundläggande indelningen och principen för 
texturval skapar en struktur som liknar en kanonförmedling. Lgy70:s 
tidiga supplement har dessa lärare rimligtvis inte mött annat än möjligen 
som elever och det finns ingenting som tyder på att de på ett medvetet 
sätt använder sig av äldre styrdokument. I stället tyder deras uppfattning 
om att det finns innehåll som måste finnas med på att det inom 
skolkulturen har utvecklats villkor som bygger på en lång tradition. Dessa 
villkor finns uttryckta i Lgy70. Som tidigare diskuterats är det inte säkert 
att denna kultur har aktiva försvarare, utan den lever kvar på samma 
grunder som för Annika, Cecilia och Disa, det vill säga genom lärares 
föreställningar om vad som förväntas av dem. I detta är de dispositioner 
genom vilka de uppfattar fältet, deras habitus, avgörande. Möjligtvis har 
det för lärarna redan under tiden som elev utvecklats en uppfattning om 
texters kulturella kapital. Annikas och Disas tal om sina komvux-
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utbildningar tyder på det. Uppfattningen har antagligen förstärkts under 
lärarutbildningen. Särskilt Cecilia betonar betydelsen av de kunskaper 
som hon utvecklat där. När lärarna återvänder till skolan i en yrkesroll 
känner de omedelbart igen villkoren för texturval i till exempel lokala 
styrdokument och i läromedel, vilka på så sätt blir legitimerande för 
praktiken även om de inte styr den. Trots detta är inte övertygelsen 
starkare än att det uppstår en osäkerhet om vad svenskämnet egentligen 
innebär, men osäkerheten blir ytterligare en anledning att göra textval där 
det kulturella kapitalet är framträdande. Den del av svenskämnets diskurs 
som tidskriften Svenskläraren utgör talar också för att så skulle vara 
fallet. I de senare årgångarna av tidskriften visar sig vissa artikelförfattare 
föranledda att motivera sina textval, medan andra inte är det. De 
sistnämnda använder texter som kan bedömas skapa stort kulturellt 
kapital, exempelvis Nobelpristagare eller texter tillhörande en litteratur-
historisk kanon, och vara valda enligt samma förutsättningar som 
återspeglas i Lgy70.  Detta ska inte ses som att undervisningen är felaktig 
eller att lärarna borde använda andra texter, tvärtom rymmer styr-
dokumentens ramar mycket väl lärarnas texturvalsprinciper, men det kan 
däremot uppfattas som problematiskt att viktiga ämnesdidaktiska 
kompetenser, till exempel en reflexiv förmåga, verkar saknas. Detta 
diskuteras vidare i nästa avsnitt. 

I min egen förförståelse av undervisningsfältet fanns en uppfattning 
om att läromedel och tillgång till litteratur skulle visa sig vara viktiga 
förklaringsgrunder till varför vissa texter når klassrummet. Denna 
förväntning har inte infriats. Visserligen förekommer hos Annika, Cecilia 
och Disa användning av läromedel, men i relativt liten utsträckning. Alla 
tre använder läroböcker eller litteraturhistoriska översiktsverk för att 
orientera sig i de fall de upplever att det behövs, men de textval som görs 
verkar inte primärt baseras på exempelvis innehållet i antologier som 
eleverna har tillgång till eller på vilka titlar som finns i bokförrådet. Inte 
ens Disa, som säger sig använda läromedel i undervisningen, uppvisar 
någon omfattande påverkan från dessa i texturvalet. Av de texter som 
klassen läser under terminen är det bara utdraget ur Den unge Werthers 
lidanden som är hämtat ur elevernas litteraturhistoriska antologi. Även 
om dessa tre lärares urval är sådant att det säkerligen återfinns i 
läromedel, verkar inte läromedlen vara den primära källan till valen. 
Lärarna har på andra håll skapat föreställningar om hur urvalet ser ut och 
sedan blir antologier ett sätt att tillgå texterna och legitimera urvalet. 
Snarare än att läromedlen direkt påverkar urvalet verkar de följa ungefär 
samma förutsättningar som lärarna följer. Den konservering av urval som 
läromedel i sig själva utgör kan däremot tänkas vara en viktig del av det 
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historiska skapandet av fältets kulturella kapital och institutionella 
villkor. 

I den förändringsprocess som läroplansreformer innebär finns 
således inte ett dynamiskt samband mellan retorik och praktik. Praktiken 
uppvisar ett starkt inslag av vad som kan betecknas som rutinisering, det 
vill säga en automatisering av handlingar som en gång varit mål-
orienterade, men som nu saknar uttryckta motiv. Detta syns hos Annika, 
Cecilia och Disa när de alla tre på direkta frågor har svårt att ange 
målsättningarna med sina kronologiska texturval. Även här är Bo den 
som avviker genom att han på ett tydligare sätt kan ange skälen till att 
arbeta med historiska texter. Det finns därför anledning att gå vidare och 
se hur texterna används i retoriken och praktiken. 

Den långa tradition av essentialism som präglat skolan är påtaglig 
också i Lgy70:s svenskämne, även om progressivismen har fått ett tydligt 
genomslag. Den motsättning som finns mellan dessa inriktningar 
avspeglas till exempel i att skolan både ska förmedla beständiga 
kunskaper till eleverna och sätta eleverna i centrum I undervisnings-
processen. Särskilt tydlig är den essentialistiska traditionen i de 
förutsättningar som ligger till grund för texturval, där ett smalt och 
normativt urval går att utläsa. Emellertid gäller styrningen inte bara 
urvalet av texter, utan även användningen av dem i form av att eleverna 
ska bibringas förståelse för på förhand givna värderingar av texterna. 
Med formuleringar som handlar om särskilt betydelsefulla verk och en 
fast inlärd textgrundkurs skapas förutsättningar för att fasta värden och 
förmåga att rätt tolka litteratur överskuggar de ambitioner som finns att 
eleverna ska göra personliga ställningstaganden. Föreställningar om 
kollektivets uppfattning föregår genom hela dokumentet individens 
meningsskapande och ju mer konkreta styrdokumenten blir, desto 
starkare blir denna tendens. Starkast uttryckt är den följaktligen i 
planeringssupplementen. I dessa förespråkas även användandet av 
modeller för litteraturanalys. Denna typ av föreställningar om konsensus-
tolkningar kan förväntas gynna en reproduktion av texturvalet. 

Redan i Supplement 22 syns en tendens mot mindre reglering av 
meningsskapandet i och med att styrdokumentet förespråkar det man 
kallar meningsfull bearbetning av texter och knyter detta till individens 
läsupplevelse. I Supplement 80 blir tendensen ännu tydligare i och med 
att detta dokument i väsentligt högre grad än tidigare dokument 
problematiserar svenskämnets betydelse för individens identitets-
utveckling. Litteraturläsning, och särskilt en historiskt inriktad sådan, är 
inte längre i sig en garant för personlig utveckling. En strävan att 
åstadkomma knowledge-in-action, det vill säga en kunskap som skapas i 
undervisningsdiskursen och inte är förutbestämd, präglar supplementet. 
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Precis som i tidigare styrdokument blir dock tendensen mot en minskad 
reglering av meningsskapandet mindre synlig när innehålls-
beskrivningarna blir konkretare. 

De förändringar som äger rum mellan de olika supplementen kan 
förstås genom den postmoderna dimension som Hargreaves benämner det 
gränslösa jaget. Samhällets fragmentisering gör det svårt att skapa sin 
identitet genom de sammanhang man är en del av. Den kulturella 
friställningen är ett uttryck för detta. I de nämnda supplementen får 
litteraturen betydelse för att motverka negativa följder av det 
problematiska identitetsskapandet. Detta förstärks i kursplanerna till-
hörande Lpf94, men samtidigt kan man i vissa formuleringar skymta en 
annan tendens, i riktning mot att framställa kulturarvet som någonting 
oproblematiskt. Det sistnämnda ska emellertid inte jämföras med den 
normativa retoriken i Lgy70. De senare kursplanernas progressivistiska 
inslag betonar i första hand individens, inte samhällets, utveckling. För 
arbetet med fiktionstexter innebär det att dialogicitet förespråkas och att 
kulturens individuella aspekter likställs med de kollektiva, särskilt i 
kursplanerna till A-kursen från 1994 och 2000, där det inte syns någon 
strävan att förmedla en legitim smak. Att textbegreppet nu är vidgat och 
därmed inkluderar alla medier utan en uttryckt värdehierarki är ett uttryck 
för detta. Samtidigt har problematiseringen av identitetsskapandet knutits 
till kulturen som en stabilitetsskapande faktor, det vill säga som fasta 
orienteringspunkter. 

Undersökningens lärare visar en splittrad bild av det gränslösa jagets 
genomslag, åtminstone när det gäller den retoriska nivån. Det tydligaste 
genomslaget finns i retoriken hos Bo, som uttryckligen talar om att 
eleverna ska kunna hitta sin identitet i samspel med omgivningen, men 
även Cecilias retorik tangerar denna postmoderna dimension när hon 
pekar på litteraturens möjligheter till värdegrundsarbete. Det är således 
hos de två mest erfarna lärarna som retoriken från styrdokumenten 
tydligast känns igen. Visserligen talar också Disa om att motverka 
stereotypa bilder som eleverna skapar av sig själva och andra, men hon 
knyter inte detta till arbete med fiktionstexter på samma sätt som Bo och 
Cecilia gör. Hos dessa två finns föreställningar om vilken subjektiv 
relevans texterna kommer att få för eleverna vid läsningen. 

I undervisningssituationen skiljer sig Bo och Cecilia åt, inte bara i 
det faktiska texturvalet, utan även i principerna som ligger till grund för 
valen. Det texturval Bo använder förefaller vara ett katalogurval, 
eftersom det inte går att se någon överordnad princip. Valen motiveras 
heller aldrig för eleverna, som därmed antagligen får svårt att skapa sig 
en uppfattning om varför de läser texterna. Friheten att tolka texterna 
efter individuella förutsättningar är i de flesta fall stora för eleverna, men 
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eftersom ingen gemensam bearbetning sker och syftet är oklart riskerar 
urvalet att ytterligare förstärka den postmoderna fragmentiseringen, 
snarare än att motverka problemen som den innebär. Cecilia har däremot, 
liksom Annika och Disa, den litteraturhistoriska orienteringen som en 
viktig organisationsprincip för innehållet, men hennes användning av 
texterna skiljer sig från de övriga två. Även om det antika temat 
säkerligen blir uppenbart för eleverna är det inte alltid som representanter 
för antiken texterna får sin betydelse i klassrummet. I stället används de 
många gånger på ett sätt där andra texter tänkbart kunde ha fungerat lika 
bra. Detta skulle kunna uppfattas som att Cecilia uppnår flera av 
svenskämnets olika mål med just det här texturvalet, men skillnaden 
mellan hennes retorik och praktik tyder i stället på att villkoren för 
texturvalet är motsättningsfulla. Retoriken förklaras genom det gränslösa 
jagets identitetsproblematik, men praktiken påverkas av den hegemoniska 
ideologi som gör att formuleringar om kulturarv av Cecilia tolkas som ett 
visst texturval, där en historisk tradition, till vilken Lgy70 hör, skapar en 
kanonliknande urvalsmetod. Liknande tolkningar görs av Annika och 
Disa, men i deras föreställningar om undervisningssituationen är läsakten 
i väsentligt högre grad reglerad till att se texten som en representant för 
en historisk epok, vilket också blir fallet i praktiken. Detta innebär också 
att ungdomars kulturella kontext, det vill säga deras är i-kultur, får ett 
mycket litet utrymme i undervisningen. I de senaste styrdokumenten 
används ett vidgat textbegrepp, där mediet inte utgör en grund för 
värdehierarkier, vilket i retoriken skapar utrymme för ett breddat 
texturval. Samma retorik syns även hos lärarna. Ju mer konkreta 
styrdokumenten blir, desto mer verkar emellertid kursplaneförfattarna ha 
haft litteraturen i åtanke för textläsning. Även här syns samma tendens 
hos lärarna. Exempelvis används film för att illustrera texter och litterära 
epoker eller för att göra berättartekniska jämförelser med skrivna texter. 
Liksom i flera tidigare fall avviker Bo från detta mönster. Syftet med 
hans filmanvändning är mer oklart. 

Samtliga undersökningens lärare uppvisar svenskämnen som i 
praktiken är till största delen stoffcentrerade, där läraren är den som styr 
innehållet i undervisningen. Detta väcker frågor om det finns ett samband 
mellan läroplanens abstraktionsgrad och en essentialistisk kvarleva som 
hegemonisk ideologi. Det empiriska materialet tillåter inte historiska 
jämförelser för undervisningspraktiken, men undersökningen visar inga 
tendenser till att undervisningsinnehållet skulle ha demokratiserats enligt 
de principer som styrdokumenten omtalar. I stället är det möjligt att de 
vaga formuleringar som finns om kulturarvets betydelse blir lärarnas 
överlevnadsstrategi när de i övrigt har utelämnats att själva välja texter. 
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De postmoderna dimensionerna uteblir därför i undervisningspraktiken, 
trots att styrdokumenten uppvisar flera sådana. 

Det återupprättande av kulturarvet som kursplanerna från 1994 och 
2000, framför allt de för Svenska B, innebär, blir begripligt med hjälp av 
den postmoderna dimension som Hargreaves benämner globaliseringens 
paradox. Kulturarvet har här, som visats i läroplansanalyserna, en annan 
betydelse än i Lgy70. Det nationella arvet är i de senare styrdokumenten i 
högre grad ett relationsbegrepp och fungerar som de fasta orienterings-
punkter som individen behöver i ett globaliserat samhälle. I lärarnas 
undervisningspraktik finns däremot inga tecken på att kulturarvet skulle 
ha breddats som en följd av globaliseringen eller att ett kulturarv med 
nationell betoning skulle dominera. Elevernas relation till kulturarvet är i 
stort sett helt frånvarande som undervisningsinnehåll. Praktiken får därför 
fortfarande en karaktär av att, liksom i Lgy70, förmedla en legitim smak. 
Även om lärarna i retoriken problematiserar förhållandet mellan högt och 
lågt avspeglas inte detta i praktiken. 

Fram till och med Supplement 80 fanns skillnader mellan svensk-
ämnet på de olika gymnasieutbildningarna, även om de för varje 
dokument blev allt mindre. För de supplement som utkom i samband med 
Lgy70 innebar det bland annat att de kortare utbildningarna hade en 
inriktning där kulturarvsförmedlingen var nedtonad jämfört med de 
treåriga utbildningarna. Identitetsskapandet på de kortare utbildningarna 
var framtidsinriktat och ägde rum i samband med yrkesutbildningen, som 
en följd av att samhällets krav var överordnade individens. Med Lpf94 
blir svenskämnet detsamma för alla utbildningsinriktningar, men det 
innebär inte att alla elever får samma utbildning. Hos undersökningens 
lärare syns en tendens att i vissa klasser ge en undervisning som gör det 
svårt att nå högre betyg än godkänd, vilket möjligen tyder på att 
betygssystemet idag används som grund för att skapa svenskämnen med 
olika undervisning. Detta överensstämmer i sådana fall med tidigare 
forskning som visat att svenskämnet på vissa utbildningar blir en ”lättare” 
variant än på andra. Emellertid krävs mer forskning för att säkrare 
slutsatser kring detta ska kunna dras när det gäller texturvalet. 

Organisationsprinciper för undervisningens innehåll, till exempel 
enligt den kategorisering Applebee et al har gjort, är ett sätt att skapa 
kontinuitet i undervisningen. Principerna kan i sin tur vara uttryck för 
ideologiska ambitioner. I Lgy70 går att utläsa några tydliga, om än inte 
entydiga, sådana organisationsprinciper, men i de senare styrdokumenten 
blir det allt svårare att urskilja kategorier. Detsamma gäller lärarnas 
retorik och praktik. Särskilt praktiken har uppvisat en sådan komplexitet i 
hur texter motiveras, väljs och används att det inte blir funktionellt att 
försöka göra kategoriseringar av den typen Applebee et al har. Den 



 293

abstraktionsgrad som Lpf94 uppvisar angående undervisningens innehåll 
förväntades medföra att övergripande ideologiska ambitioner i stället 
skulle bli utläsbara, men även dessa har en abstrakt utformning som gör 
det svårt att utläsa intentioner. Särskilt gäller detta kursplanerna. Även 
om postmoderna dimensioner går att utläsa är den dominanta ideologin 
präglad av kompromisser som ibland leder till motsägelsefulla yttranden. 
Detta gör att styrdokumenten lämnar ett stort frirum för tolkningar, vilket 
uppskattas av Bo, men av de andra lärarna upplevs som problematiskt. 
När Cecilia menar att man kan uppfylla målen i svenskämnet genom att 
vika papperssvalor är det därför karaktäristiskt för hur lärarna upplever 
styrdokumentens styrning. Samma uppfattning går att utläsa i 
Svenskläraren. I analysen av tidskriften har visats hur en tydlig tendens 
under perioden är att den ideologiska debatten kring ämnet dör ut under 
1990- och 2000-talet efter att ha varit intensiv under de föregående 
decennierna. När ämnet inte har en tydlig ideologisk hemvist, utan av 
lärare upplevs kunna innehålla nästan vad som helst, finns heller 
ingenting att debattera. Artiklarna handlar därför i stället om enskilda 
metodexempel. Detta ställer stora krav på yrkesprofessionaliteten hos 
lärarna, vilket ska diskuteras vidare i nästa avsnitt. 
 
Att välja bort friheten – texturval och lärar-

professionalitet 
Som utgångspunkt för avhandlingens studie användes två huvudsakliga 
perspektiv, ett textperspektiv och ett undervisningsperspektiv. De är inte 
möjliga att avskilja från varandra utifrån avhandlingens frågeställningar, 
utan har utgjort två sätt att närma sig det empiriska materialet. För att 
förstå och resonera kring förutsättningarna för texters inträde i klass-
rummet krävs utgångspunkter i begreppspar som spontant-planerat, 
medvetet-omedvetet, valfrihet-tvång och inte minst retorik-praktik. Dessa 
ska inte ses som absoluta eller som kategoriseringsbegrepp, utan är ett 
sätt att relativt förstå lärares professionella arbete. I detta avsnitt ska 
diskussionen fördjupas kring lärarprofessionalitetens betydelse för 
texturvalet. 

Den postmoderna dimension som Hargreaves kallar flexibel ekonomi 
kännetecknas av en rörlig arbetskraft med anpassningsbara kompetenser. 
Sambandet mellan människors identitet och det yrke man har minskar, 
vilket skapar behov av en mer meningsfull fritid. För skolans del innebär 
det bland annat att andra strukturer än ämnesindelning krävs och att 
utbildningen i högre grad måste inriktas mot fritiden. I styrdokumenten 
finns under undersökningsperioden en tydlig rörelse bort från de tidigare 
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utbildningarnas funktion som skapare av identitet genom yrket. I stället 
betonas i Lpf94 utbildning såväl för yrkesliv och vidare studier som för 
kompetenser som samhällsmedborgare, där också fritiden är en del. 
Gymnasieutbildningarnas programplaner är visserligen ett sätt att knyta 
utbildningen närmare yrkesutbildningar, men de är samtidigt ett försök att 
minska den hegemoniska ställning som ämnena har i skolans 
organisationsprinciper. 

Att ämnesindelningen fortfarande har en stark ställning i praktiken 
blir uppenbart hos undersökningens fyra lärare. Alla talar de om en 
anpassning till elevernas programval, men det är endast hos Disa som en 
sådan anpassning delvis blir synlig i praktiken under terminen, när hon i 
sin estetklass låter eleverna presentera Bellmans musik i konsertform. 
Något samarbete med andra lärare förekommer dock inte under denna 
period. Liksom i flera andra exempel förefaller läroplanen styra lärares 
retorik mer än vad den styr den faktiska undervisningsprocessen. En 
uttalad utbildning för fritiden saknas hos lärarna i såväl retorik som 
praktik, vilket avspeglas exempelvis i den ringa användningen av 
elevernas är i-kultur i undervisningen. I stället blir en horisontell 
reproduktion av undervisningens mål och innehåll tydlig. Det symboliska 
kapitalet som viss kultur skapar, återskapar också dess plats i ämnes-
konstruktionerna. Trots det räcker inte det praktiska sinnets 
automatisering som förklaring för återskapandet. I undersökningen 
innebär inte en lång socialisation på fältet att habitus är starkare påverkat 
av spelets regler, snarare tvärtom. Det är lärare med ringa erfarenhet som 
förefaller ha lättast att acceptera outtalade strukturer i form av vad man 
förväntas göra, medan de med längre erfarenhet har lättare att inta en 
subjektsposition i skapandet av undervisningsprocessen. Även i detta fall 
är dock det empiriska materialet för litet för att kunna dra säkra slutsatser. 
Tendensen är emellertid intressant som motvikt till tidigare forskning om 
hur äldre lärare fungerar som hinder för skolutveckling. Möjligen ska 
detta ses som ett belägg att rollen som äldre lärare idag är en annan än 
tidigare. Bo tillhör en generation som var en del av de ideologiska 
debatter som fördes under 1970-talet, vilket tänkbart har medfört att den 
konservering av undervisningspraktiker som tidigare forskare påvisat har 
uteblivit. Huruvida man kan tala om en ”68-generation” bland lärare kan 
inte utifrån denna avhandlings begränsade material besvaras, men de 
resultat som framkommit väcker åtminstone frågan. 

Varje styrdokument efter kursplanerna till Lgy70 har inneburit en allt 
svagare inramning för texturvalet i och med att innehållsbeskrivningarna 
har minskat och frirummet har ökat. I Svenskläraren märks det särskilt 
när Supplement 80 utkommer i början av 1980-talet. I samband med det 
växer i tidskriften fram någonting som kan liknas vid ett försvar för 
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kulturarvet. En rad artiklar lyfter fram vikten av en klassisk bildning 
genom litteratur samtidigt som kursplanerna uppmanar till 
problematisering av begreppet. Ett förespråkande av kulturarvet fortsätter 
sedan perioden ut att vara Svensklärarföreningens officiella inställning 
genom ledarsidan, även om frågan inte tas upp särskilt frekvent. I 
tidskriften får också dessa hierarkiska synsätt sitt uttryck genom hur urval 
motiveras eller inte motiveras. Som visats i analysen av tidskrifts-
artiklarna är det endast i de fall skribenterna förespråkar en utgångspunkt 
i det som de upplever som elevernas är i-kultur som urvalet uttryckligen 
motiveras. Detta trots att kursplanernas frirum mycket väl tillåter urvalet. 
Det går därför att tala om att diskursen fortfarande delvis innehåller och 
förmedlar en legitim smak. 

Läroplansreformen 1994 ger utrymme för ett nyskapande i 
undervisningen, men den tillåter samtidigt att förändringarna blir små. 
Tor G Hultman menar att lärare använder kursplaner selektivt och att de 
till och med sätter sig över styrdokumenten ibland.964 Det sistnämnda 
syns hos Cecilia när hon under en intervju säger att hon lär ut det hon 
upplever som viktigt även om det inte står i styrdokumenten. 
Undersökningens lärare kan emellertid knappast sägas bryta mot några 
styrdokument, men däremot använder de delar selektivt. Kulturarvs-
förmedlingen är en del som får stort utrymme hos åtminstone Annika, 
Cecilia och Disa. Med hänsyn till den diskurs som Svenskläraren visar 
kan tala om att de väljer den väg som är enklast, det vill säga minst 
ifrågasatt. Undersökningen har emellertid visat att retoriken och praktiken 
skiljer sig i så hög grad att det är tveksamt om dessa lärare agerar 
selektivt på det medvetna plan som begreppet antyder. Abstraktions-
graden i styrdokumenten kräver en utökad professionalitet hos lärar-
subjekten när ämneskonstruktionernas innehåll skapas, men i under-
sökningen förefaller diskursen, återspeglad i skolkultur och institutionella 
villkor, ha en dominant funktion. Samtidigt pekar Sarason på en rad 
faktorer som förhindrar reformers genomslag. Programmerade handlings-
mönster, institutionella kontexter, avsaknad av missnöje och brist på 
insikt om historiska misslyckanden är framträdande sådana. De två 
förstnämnda har blivit tydliga i undersökningen hos Annika, Cecilia och 
Disa, men det uttrycks däremot hos dessa lärare ett missnöje med 
styrdokumenten och i viss mån de egna ämneskonceptionerna. När det 
gäller utvärderingen av den egna konkreta undervisningen finns 
emellertid inte motsvarande missnöje. Deras insikt om historiska miss-
lyckanden är svårare att uttala sig om, men ingen av dem verkar 
exempelvis reflektera över svenskämnets splittring, vilket under lång tid 
                                                
964 Hultman 1994, s 22ff. Se även SOU 1997:107, s 173. 
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förekommit som ett problem i diskussioner och i styrdokument. Snarare 
tyder deras ämneskonstruktioner på en uppdelning i olika moment. En 
utvecklad strävan efter att skapa helheter i ett fragmentiserat postmodernt 
samhälle, den femte kompetensen, syns inte hos någon av lärarna. 

I samband med en diskussion kring lärarnas professionalitet blir det 
ämnesdidaktiska perspektivet särskilt intressant. Nutidens brist på 
diskussion kring ämnets roll och övergripande syften som utvecklingen i 
Svenskläraren visar är en indikation på de villkor som gäller för 
svensklärarnas arbete. Resultatet för texturvalet är att detta, precis som 
mycket annat, inte ses som ett problem. I styrdokumenten förekommer 
ingen problematisering av hur kulturarv och individcentrering ska förenas 
och hos lärarna är stoffcentreringen tydligt dominerande. Den didaktiska 
frågan varför en text ska användas verkar inte ställas, eftersom textens 
plats i undervisningen redan är given. Utifrån Sarlands tidigare 
presenterade modell för texturval är inte heller eleven, det vill säga svaret 
på frågan vem som ska läsa, särskilt framträdande i urvalsprocessen. En 
viss anpassning till elevernas förutsättningar äger rum, men det sker 
fortfarande i de flesta fall utifrån ett normativt urval. Den anpassning som 
lärarna menar att de gör till olika utbildningar och undervisningsgrupper 
tyder på att eleverna inte möter texterna enligt samma villkor, men det 
föreliggande empiriska materialet tillåter inte undersökningar kring hur 
detta ser ut i praktiken. 

Rörlig mosaik är benämningen på ytterligare en av de postmoderna 
dimensioner som har utgjort en fond till avhandlingens undersökning. För 
skolans del innebär en rörlig mosaik bland annat större rörlighet för 
lärare, vilket kan innebära att andra professionaliteter än den som 
ämneslärare efterfrågas. Sådana strukturer innebär tänkbart också en 
svagare klassifikation. I undersökningens aktuella skola har en 
omorganisation inneburit att programarbetslag ses som en grundläggande 
organisationsenhet för lärare. I avhandlingen har tidigare berörts vad 
detta tänkbart innebär för lärares identitet och professionalitet. Samtliga 
undersökningens fyra lärare har mycket liten kontakt med andra 
svensklärare. I stället sker kontakter med kollegor till stor del inom 
arbetslagen. Den starka klassifikationen ”svensklärare” förändras därmed 
mot en klassifikation som exempelvis ”lärare på byggprogrammet”, även 
om detta inte kan sägas gälla alla programarbetslag på den aktuella 
skolan. Denna klassifikation måste ses som svagare eftersom 
svensklärarna ett annat år kan få tjänstgöra på ett annat program. Den 
ringa kontakten med ämneskollegor medför att möjligheterna att 
diskutera ämnesspecifika frågor, till exempel texturval och litteratur-
didaktik, minskar. Skolverkligheten visar därför samma tendens som syns 
i och med ”debattens död” i Svenskläraren. Detta kan i sin tur vara en 
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bidragande orsak till den osäkerhet inför ämnet som tre av under-
sökningens lärare uttrycker. 

I de multiprofessionella strävanden som den utvidgade 
organisationsformen skapar förefaller även ramarna för svenskämnet 
påverkas. Alla fyra lärarna uttrycker i någon form hur de upplever att det 
finns förväntningar från de övriga lärarna i programarbetslaget på 
svenskämnets innehåll. Ofta handlar det om att kommunikations-
färdigheter som att läsa och skriva behöver uppövas. Det är därför inte 
förvånande att kommunikation är en mycket viktig del i lärarnas 
ämneskonception, vilket till exempel återspeglas i den vikt de lägger vid 
det nationella provet i svenska. Särskilt markant är det i Annikas fall, 
men även de andra lärarna ägnar en hel del tid åt att öva olika former av 
kommunikationsfärdigheter. Detta har inte studerats i avhandlingen, men 
indirekt påverkar det även den omfattning textstudier får, och möjligen 
också hur texter används. Mer förvånande är det därför att klassisk 
litteratur får så pass stort utrymme som det faktiskt får. Tidigare har 
diskuterats hur exempelvis det kulturella kapitalet skapar en horisontell 
reproduktion, men det räcker inte som förklaring eftersom svensklärarna 
själva inte förespråkar värdet av denna litteratur. Ett avgörande resultat 
som undersökningen visar är i stället sambandet mellan läroplanens grad 
av abstraktion, lärarnas osäkerhet inför ämnesdiskursen och deras 
professionalitet i form av didaktisk reflektionsförmåga. När lärarnas 
osäkerhet leder till en horisontell reproduktion där didaktiska fråge-
ställningar inte får utrymme blir resultatet att lärarna väljer bort den frihet 
som abstraktionsgraden i styrdokumenten ger. Även om det inte handlar 
om ett aktivt val blir resultatet en starkare inramning. 

Att retorik och praktik ofta skiljer sig åt är inte obekant inom den 
tidigare skolforskningen, men som denna undersökning visar finns det 
ytterligare en dimension till detta, nämligen att lärarna i efterhand anser 
sig ha uppfyllt de retoriska målsättningarna trots att praktiken visar en 
bild som inte överensstämmer med retoriken. Detta tyder på att lärares 
reflexiva lärande om den egna praktiken är ett problemområde som måste 
uppmärksammas i ännu högre grad än vad som görs.965 Trots en strävan 
om samarbeten inom arbetslag verkar lärarna i huvudsak vara solitärer i 
sina yrkesroller, kanske i ännu högre grad nu än tidigare, då ämnes-
kollegiet var en naturlig organisatorisk enhet och ett forum för att 

                                                
965 Inom skolforskningen förefaller vikten av lärares reflexiva förhållningssätt 
betonas allt mer. Som exempel kan nämnas Emsheimer et al 2005 och Molloy 
2007. 
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diskutera ämnesdidaktiska frågor.966 Utifrån Shulmans pedagogiska 
tankegång förefaller reflektionen kring hur lärandesituationen fungerade 
och vad den uppnådde vara den kompetens som lärare behöver utveckla, 
vilket inte ska ses som ett individuellt problem, utan som ett strukturellt 
problem för bland annat lärarutbildningen om det visar sig vara allmänt 
förekommande.967 I tider när framför allt lärarnas ämneskunskaper 
diskuteras är det värt att påpeka att de observerade lärarnas sådana inte på 
något sätt förefaller vara otillräckliga, oavsett om det handlar om den 
klassiska litteraturen eller modern ungdomskultur. Däremot får den 
sistnämnda ett relativt begränsat utrymme i praktiken, och när den väl 
förekommer tenderar det att vara med andra förutsättningar än vad som 
gäller för övriga texter. Den självklarhet som det vidgade textbegreppet 
har i de senaste kursplanerna återspeglas därför inte oproblematiskt i 
praktiken. 

Att det förekommer skillnader mellan retorik och praktik är 
antagligen en ofrånkomlig del av undervisningsprocessen, liksom att 
sambandet mellan styrdokument och praktikens utfall inte alltid är direkt, 
men att studera detta genom en konkret del av skolverksamheten, i detta 
fall förutsättningar för texturval, kan skapa möjligheter till vidare 
ämnesdidaktiska diskussioner, bland annat om vilka kompetenser lärare 
behöver. 
 
Avslutande reflektioner 
När man går in i en forskningsprocess bär man med sig vissa 
föreställningar om det som ska beforskas. Dessa föreställningar ligger till 
grund för bland annat frågeställningar, perspektivval och metodiska 
överväganden. I mitt fall handlade föreställningarna exempelvis om att 
läromedel skulle vara en viktig förutsättning för texturval och att lärare 
med lång erfarenhet skulle vara upprätthållare av en kanonliknande 
struktur baserad på rutinisering. Dessa föreställningar visade sig 
felaktiga. Andra visade sig stämma bättre, exempelvis att det vidgade 
textbegreppet fortfarande i huvudsak är just ett begrepp och inte en 
realitet i undervisningspraktiken. Även mina förväntningar om de 
institutionella villkoren som en stark påverkansfaktor visade sig vara 

                                                
966 I den utredning som gjordes av gymnasieskolan 1997 hävdas att det finns 
tecken på ett ökat samarbete mellan lärare i form av pedagogiska diskussioner 
(SOU 1997:107, s 70). Resultatet av föreliggande undersökning har visserligen 
inte något jämförelsematerial, men de pedagogiska diskussioner som förs måste 
betraktas som ytterst begränsade. 
967 Jämför Bergöö 2005, kap 10. 
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riktiga. Att resultatet inte helt och hållet har blivit det förväntade visar att 
metodvalen åtminstone i någon mån var korrekta. Forskningsprocessen 
har blivit någonting mer än en bekräftelse av föreställningarna som 
föregick den, det vill säga någonting mer än att man bara ser det man 
förväntar sig att se, vilket är en risk i den kvalitativa forskningsprocessen. 

Den i huvudsak lineära framställning som en avhandlingstext utgör 
är inte en avspegling av hur forskningsprocessen ser ut, kanske särskilt 
inte i kvalitativa undersökningar. En beredskap inför det man möter 
innebär att man måste vara beredd att ompröva sina utgångspunkter. Så 
har också varit fallet för mig. Exempelvis har vissa teoretiska 
utgångspunkter visat sig inte kunna bidra med förklaringar till det 
empiriska materialet, medan materialet i vissa avseenden har tvingat fram 
andra analysmodeller. Trots ambitionen att försöka förstå för-
utsättningarna för texturval innebär det inte att förklaringarna är 
heltäckande. Med hjälp av perspektivval och teoretiska utgångspunkter 
har jag försökt urskilja de viktigaste förklaringsgrunderna i det empiriska 
materialet. Andra överväganden inför insamlandet av materialet hade 
förmodligen inneburit ett annat material, vilket hade kunnat ge delvis 
andra resultat. Exempelvis fanns i mina ursprungliga perspektivval 
ambitionen att i högre grad studera hur genus och andra sociokulturella 
faktorer påverkar texturvalet hos lärarna. I det insamlade materialet 
visade sig dessa perspektiv inte kunna bidra med relevanta 
förklaringsgrunder för texturvalets förutsättningar. Det innebär inte 
nödvändigtvis att dessa faktorer inte har betydelse. Exempelvis är det 
svårt att inte notera att den lärare som i högst grad avviker från de andra, 
Bo, är en man. Det är till och med rimligt att anta att detta har betydelse, 
även om det inte har kunnat beläggas i studien.968 Emellertid kan också 
andra faktorer tänkas ha betydelse. Spelar det till exempel någon roll att 
Bo har arbetat i många år som mellanstadielärare eller att han har varit 
militär? Ett annat material eller andra teoretiska verktyg hade möjligen 
kunnat bidra med en annan kunskap. Detta är emellertid ett problem som 
forskare i kvalitativa studier ”tvingas leva med” och därmed måste 
förhålla sig till. Det minskar inte värdet av de resultat som faktiskt 
framträder i undersökningen, men innebär att forskningen är ett slags 
meningserbjudande som dels bygger på tidigare forskning och dels kan 
öppna för ny forskning. 

                                                
968 Studier av skolan ur ett genusperspektiv har gjorts tidigare av flera forskare. 
Som exempel kan nämnas Gannerud (1999), som har följt kvinnliga lärares liv 
och arbete, och Ambjörnsson (2003), som har studerat genus, klass och 
sexualitet bland kvinnliga gymnasieelever. 
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I undersökningen har tre empiriska material av relativt olika karaktär 
använts. Detta har varit nödvändigt för att skapa förståelse för 
svenskämnets diskurs och de villkor som uppfattningar om ämnet styrs 
av. För att förstå varför texter hamnar i klassrummet har det visat sig 
viktigt att också förstå de förutsättningar som sätter ramar och skapar 
möjligheter för texturvalet. Samtidigt innebär de givna tidsramarna för 
forskningsprocessen att materialet kräver snävare begränsningar än de 
som möjligen skulle vara önskvärda. I undersökningen har emellertid 
dessa tre empiriska material visat sig kunna bidra till förståelsen av 
förutsättningarna för texturvalet på olika sätt. Tillsammans har de kunnat 
ge övergripande förklaringsgrunder och också möjligheter att diskutera 
vilka implikationer resultaten har i ett vidare perspektiv. Därmed får de 
anses ha varit relevanta. 
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Summary 
 
This thesis is about conditions for text choices in upper secondary 
Swedish teaching. The research is mainly focusing on fictional texts. The 
starting point is three different empirical materials; the first consisting of 
national policy documents in form of curricula and syllabuses from 1970 
to 2005, the second consists of articles from the magazine Svenskläraren, 
a periodical for teachers of Swedish, during the same period, and the third 
consists of interviews with and observations of four active teachers. The 
results are presented in three different chapters and then they are brought 
together in a concluding discussion in the final chapter of the thesis. 

In order to make the understanding of the complex conditions for 
text selections possible, it has been necessary to use theoretical starting 
points deriving from different fields. A background for the entire research 
is the postmodern changes of our society. Concepts taken from earlier 
curricula research have together with theories around the function of the 
text in teaching situations enabled curricula analysis, but also analysis of 
Svenskläraren and the active teachers. For the two last-mentioned, the 
apparatus of concepts has been completed with concepts concerning 
teachers’ relations to curricula, professionalism of the teachers  and how 
the subject contents are constructed. 

 
 
Curricula in change 
The general part of the curricula from 1970 (Lgy70) contains a number of 
relatively clear features that also create conditions for text selections in 
the Swedish subject. The curriculum shows how historic traditions 
challenge each other, which forms fields of tension and sometimes even 
paradoxical statements. One such example is that the normative view of 
knowledge also is seen as the foundation of the need of the individual. 
The individual is considered to have the same needs as the society, which 
reflects a view that puts the collective before the individual. In the 
general part of the curriculum the needs of the society are often similar to 
the needs of the labour market. Some single tendencies may be observed 
indicating that the effects of the post-modernity are about to come 
through, but the curriculum is still not drawing any conclusion on what 
possible consequences that would arise. 

The curriculum uses expressions like ”common frame of reference” 
and ”equivalent preparedness” to describe the common features. Strong 
traditions together with the apprehension of something ”common” can be 
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expected to involve normative comprehensions on e.g. the cultural 
heritage in the syllabuses of the Swedish subject. 

About the text selections for the two-year programmes the 
curriculum says that general recommendations can not be given, but 
simultaneously there are a number of recommendations, where e.g. 
authors and titles are given.  The theoretic two-year programmes give an 
orientation in literature history that is to be considered a less extensive 
version than that of the three-year programmes. As this leads to only the 
most important being treated, the conditions for text selections are here 
more normative than on the shorter educations. 

Literary quality is seen as something that is possible to rank, and the 
valuation in itself can be a ground for text selections. This can be 
expected to create and maintain value hierarchies. Quality can according 
to the curriculum be assessed objectively, which cause the curriculum to 
create conditions for a reproduction of a legitimate taste for certain texts. 
The recommendation of an individualised literary reading becomes 
problematic in this light. 

The vocational two-year programmes lack a consistently carried out 
orientation in literature history. The texts tend to get their meaning in 
other ways than through the contents. Different skill-oriented exercises 
are examples of this. The goal to create aesthetic experiences is toned 
down when the national policy documents becomes more concrete, which 
also changes the conditions for the text selections. 

Reading literature is on the three-year programmes mainly about 
getting oriented in the cultural inheritance, above all the Swedish cultural 
inheritance. The supplements represent a uniform, normative approach to 
culture, which creates conditions for a reproduction of a legitimate taste. 
Author and text proposals are many, but in the formulations one can also 
note a comprehension that certain authors can not be left out in the 
education. Mainly, the deeper entries into certain literature are through 
chronological studies, and a consequent use of the curriculum 
supplements leads to strongly regulated conditions for what the literary 
education will look like. The quality based hierarchical view is clear even 
in the supplements for the three-year programmes, and together with a 
comprehension that recommends consensus analysis, meaning that the 
literature is ”correctly” understood, the curriculum here represents an 
essentialist tradition. 

Development of personality is listed as one of the aims with the 
reading of texts, but with expressions saying that the reading is to widen a 
”spiritual horizon” and lead to the students ”opening their eyes” to the 
significance of certain literature, conditions are created for beforehand 
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decided readings. The individual identity work thus gets less space on the 
three-year programmes than on the two-year programmes. 
 
Supplement 22 and Supplement 80 
In the new syllabuses of 1975, called Supplement 22, the text selection 
principles on the three-year programmes are broadened. Literature gets 
more space on its own condition and the value of consensus analysis is 
toned down. Thus the school becomes less of a representative for the 
legitimate taste. 

The syllabus of 1982, called  Supplement 80, creates a common 
syllabus for all of the programmes at the Upper Secondary School. The 
syllabus is problemizing the conception of culture and cultural 
inheritance in a way not earlier done. For the first time it is indicated that 
the cultural value is dependant of people and context. Supplement 80 
shows an even more problemizing picture of the way the Swedish subject 
is important for the creation of identity, which can be interpreted as post-
modern dimensions penetrating old ideas. However, the picture is 
becoming more complicated when the descriptions of the Swedish subject 
becomes more detailed. Consensus analysis again has a more important 
role when texts are to be studied from the author’s communicative 
intentions. 

Both supplements show a changed view, in the direction of post-
modernity, on the role of literature in the Swedish subject and the 
conditions for text selection tend to go from a rather given mediation of 
cultural inheritance, to a more open view on what texts the education can 
include. 
 
Lpf94 
The curriculum from 1994 shows even more post-modern features. One 
of the clearest features is a changed view on knowledge, where the 
development of the individual is placed in the centre. This means that 
knowledge is not constant , and that the students’ experiences shall be 
used to a higher extent. The creation of identity is an individual project, 
not a collective one. However, the students shall also get an insight into a 
cultural inheritance that is not problemized, which makes the creation of 
identity to still be of a normative nature. The historical perspective has 
more space than in Lgy70 in the general part of the curriculum, but it is 
clearly expressed to prepare for the future. 

In the Swedish syllabuses from 1994 a further step away is taken 
from the chronological overview of the literature history. The syllabuses 
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states that a common canon does not exist. The individuals creation of 
meaning in reading text is emphasised on behalf of consensus 
interpretations, which opens up the possibility for an education where the 
contents are created in the situation. In the Swedish B-course there is still 
an understanding of ”central” works, however without specifications. 

In the syllabuses from 2000 more of the post-modern dimensions are 
strengthened, but the change from the earlier syllabuses is relatively 
small. The syllabuses open a possibility to see the cultural inheritance as 
a notion of relations, but still the individual is united with the normative 
comprehension of central works. 
 
Svenskläraren – three tendencies 
In this part three tendencies have been distinguished in the periodical 
Svenskläraren. The first has studied the debate concerning the Swedish 
subject at a comprehensive ideological level. During the 1970s the debate 
spun around the alternative versions of the Swedish subject, meaning 
what the subject could be. A fight about what the central values are is 
debated in Svenskläraren. Around  the implementation of Supplement 80 
in the early 1980s, the articles are concretized to be about the contents of 
the subject, simultaneously as the syllabus becomes more abstract. This 
tendency becomes clearer with time, and when the new syllabuses are 
published in 2000 they are not met with any debate at all. The first 
tendency is therefore recognized by the death of the debate. 

The other tendency is mainly concerning subject conceptions. During 
the 1970s a debate developed around three clearly distinguished 
conceptions. These three are recommended by different representatives 
up until a bit into the 1990s. The apparent conceptions that are developed 
during the 1970s have no equivalence during the last decade of the 
period. 

The third tendency brings up how the text selections is made and 
motivated. During the 1970s the valuation of literature is of importance 
for the selections. To teach the students to see quality, or lack of quality, 
is an important feature in curricula as well as in Svenskläraren. Therefore 
the selections become normative and appears to be predetermined in 
many cases. The criteria of quality remains during the 1980s, but there is 
also a problemizing of what texts to be used in the teaching. The weaker 
framing of Supplement 80 is a possible explanation to why the authors of 
the articles to a higher extent motivate their text selections, independently 
of what texts they choose. In connection to this, the concrete text 
suggestions become more frequent. When the curriculum reform of 1994 
occurs, two directions of the method articles in Svenskläraren are 
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developed. The first is recognized by text selections from a relatively 
well established canon. These selections miss explanatory motivations in 
the articles. The other direction is recommending a use of texts that are 
outside of a traditional canon. In these cases the article authors clearly 
motivate why these texts are to be used. The conclusion is that certain 
text types, that were motivated in the 1980s, reaches a hegemonial status 
during the late 1990s and 2000s. 

These three tendencies are an important part of the context that the 
Swedish teachers work in, and they can help us understand the conditions 
for the text selections that occur. With time, the debate concerning the 
subject appears to have decreased, which leads to the values of the field 
having been stabilized. Accordingly, this recreates hierarchical structure 
where the so-called canon literature is valued highly through its 
hegemonial position. The increased free space appears to have led to a 
homogenization of the teaching.  
 
Conceptions and constructions – how teachers select 

texts  
In the first part of this chapter four teachers’ rhetorics concerning the 
Swedish subject are studied. The teachers are Annika, who has been a 
teacher for three years, Bo, who has been a teacher for 25 years, Cecilia, 
who has been a teacher for 15 years, and Disa, who just recently 
graduated from the teachers education. In the second part the teachers’ 
rhetorics and practice are put into context where the organization of the 
specific school is significant. In the last part there is a presentation of the 
results that the teachers’ teaching practices show in relation to the 
rhetorics. 

When Annika speaks about her subject conception, communication 
and lingual proficiency are in focus, which among other things are shown 
through her recognition of literature as communicative means. Annika 
does not express a starting-point in the students, as the material comes 
first hand. When it comes to text selections she is a carrier of a normative 
comprehension of culture that appears not to involve too many areas of 
culture. The accepted apprehension of the institutional contexts work as 
an informal frame and controls Annika’s perception of what possibilities 
that are available in her situation as a relatively new teacher. Her 
reasoning shows a will to do something else than she is doing, but the 
uncertainty makes her choose the safety in the form of a generally 
accepted model, in this case a chronologically built literary orientation. 
The postmodern reality that she lives in thus ends up in conflict with the 
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powerful traditions, but as a teacher she has accepted the informal rules 
that exist within the area of education, even if she at least partly is aware 
of them. Her reasoning shows a first tendency of problemizing the 
normative mediation of culture, and the desire for alternative 
constructions that Annika expresses can be the beginning of a changed 
habitus. As this is a long process the tradition still plays a decisive role 
for her conception of the subject. 

Bo’s subject conception is characterized by communication and 
literature as two separate pieces of a whole. Reading is important for the 
development of the individual, which motivates free reading as well as 
literature history overviews. The free space for interpreting that Lpf94 
creates is appreciated by him, but he also sees the increased demands on 
the teachers. At the rhetorical level Bo’s teaching appears to be well 
motivated, as there is much room for reflection. The conditions for text 
selections therefore appear to be relatively little affected by the 
institutional frames of the school culture. Bo’s subject conception shows 
postmodern features and he does not seem as bound to the traditions of 
the subject as the other teachers. In the interviews he shows no 
uncertainty about the tasks of the subject or what he is expected to do. 
Apart from a few standpoints Bo makes concerning new media, he can 
not, despite his many years as a teacher, be said to be the one of the 
teachers who at a rhetorical level contributes to preservation of the 
school. 

The Swedish subject has two clear aims for Cecilia. It is to develop 
lingual proficiency and also general education. She appears to give an 
uncertain idea of what general education means. Partly there is a clear 
ambition of literary orientation, and partly there is an ambition of 
working with questions concerning ethical and moral values, as a part of 
the development of identity. Cecilia’s entire subject conception gives the 
impression of being a compromise of historically developed institutional 
frames and personally developed ambitions with postmodern features. 
The conditions for text selections therefore appear to be changing for 
Cecilia. She has been a teacher for fifteen years and appears as a strong 
and self-confident individual, but she expresses more uncertainty and 
insecurity in how to form her courses than what the less experienced 
teachers do. An explanation to this could actually be the experience that 
she has. Cecilia has to a higher extent than the less experienced teachers 
started to develop a subject conception that is not entirely built on 
traditions. This leads to difficulties in handling the breakdown of norms 
that occurs when hierarchies fall. With this, Cecilia could partly be said 
to break unspoken rules, and thus she risks being criticized, which well 
could be the reason for her experiencing need of support for her teaching. 
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Cecilia’s apprehension of culture is still to a large extent normative, but 
simultaneously there are visible tendencies in her rhetoric to use texts that 
are not included in the traditional literary orientation. 

Disa speaks a lot about texts in her subject conception, but she also 
expresses the capability of communication as the most important task of 
the subject. Disa is uncertain of what texts to work with. She knows that 
she is expected to work on certain historical texts, but she would rather 
work with modern texts, probably because she can not motivate why the 
older texts should be used instead. Therefore there appears to be strong 
institutional frames that create the conditions for text selections. A 
normative culture seems to get more space than she really wants. 
Indirectly the students can question Disa’s interpretation of the syllabus, 
but she herself does not express a problemizing of the syllabus.  She does 
not question herself in the same way that Cecilia does. The fact that Disa 
would like to use other texts than she does, means that her perception of 
the different options that the framing offers, work as a limitation on her 
teaching. Through socializing she immediately accepts the rules that she 
understands as inevitable, when she undertakes her role as a teacher. 
 
Solitaires in the working group 
The school where the four teachers work had at the time of the research 
recently made organizational changes that can be discussed from a 
postmodern perspective. The creation of working groups as a starting 
point for cooperation, was a fundamental ambition. The new organization 
implied that working groups were established based on the educational 
programmes. The idea was that the teachers who together taught a 
student, also were to cooperate with each other concerning the contents of 
the education. 

The organizational changes that were made, had partly different 
impact on the four teachers that this thesis is focusing on. Changes in the 
organization also includes a change in the professional identity for the 
teachers, which in the long run possibly can lead to changed subject 
conceptions and subject constructions, of which the conditions for text 
selections is a part. For all four teachers the organizational change has led 
to little cooperation with other Swedish teachers. The closest co-workers 
are not other Swedish teachers, but teachers in other subjects at the 
programme they work. The result of the way the school is organized, 
seems to be an increased amount of individual work in the own subject. 
In connection to the organizational changes, the teachers were also 
switching physical offices, and the earlier tendency of sharing office with 
colleagues of the same subject was now changed for the benefit of 
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working groups placed in the same room. Where these aims appear as 
clearest, the changes has reached the highest effect, e.g. in the common 
planning of the teaching. A result of this, from the Swedish teachers’ 
perspectives, is that the organization to a higher extent than in other 
programmes, is limiting the free space provided by the syllabuses and 
thus the conditions for the contents of the subject are affected. 

The structure of the work groups seems to make the contents of the 
Swedish subject mixed into working as a help-function for other courses. 
The tendency at this school is that the cooperation between colleagues of 
the same subjects happens only sporadically and that the work teams do 
not work as planned, which leads to the Swedish teachers feeling lonely 
in their professional role. They become solitaires in the work groups. The 
Swedish subject has a high status at the school, but only as a proficiency 
and communication subject. The conditions for fictional texts to become 
anything more than practice in reading proficiency are thereby 
decreasing. This is perhaps a result of the ideological signification of the 
subject, and the discussion of it, no longer being alive.  
 
 
Text selections in practice 
Annica’s subject conception agrees to a large extent with her subject 
construction. All of the features of her teaching, even literature history 
orientation, seems to aim for practicing communication, and all they 
work with is found in one way or another in the national test, according to 
her. That few discussions about the contents arise is symptomatic for 
Annika’s subject conception as well as her subject construction. The 
teaching is founded on what she sees as meaningful common values and 
becomes therefore content centred, as opposed to student centred. 

Annika has a wish to change her teaching, above all when it comes to 
the literature history contents. She is well aware of the fact that she 
follows a commonly accepted norm for literature teaching, but she means 
that she must become familiar with the norm before she can break it. A 
deeply rooted subject tradition with certain content oriented conditions 
has meaning for how Annika apprehends the norm. This can also be 
expressed in terms of Annika accepting the structures of the field. 

The culture that the students are a part of is never asked for in the 
teaching. In her subject conception Annika has a questioning attitude 
towards the cultural inheritance, but in the subject construction no 
apparent battles about the cultural capital is visible. Annika still carries a 
canon of the Western, male, classic authors and thus she recreates 
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existing power relations. The questions about what culture, whose culture 
and why is never brought up in Annika’s practise. 

Bo appears to a less extent than the other teachers lose his subject 
position in relation to the texts. This is shown by the fact that he does not 
let a superior organization principle decide what texts reach the 
classroom, but when Bo does not motivate the text selections to the 
students he risks fortifying the postmodern fragmentation of the society. 
Bo never asks himself who the students are that are going to read the 
texts that he brings to the classroom. However, he does not have a 
problem with answering questions concerning why the texts enter the 
classroom. Thus, he does not act according to unreflected routines. It is, 
however, difficult to see the goal-oriented actions in practice as 
connections never are made. It is therefore difficult to in detail point at 
the conditions that guide Bo in his text selections. 

The text selections that Bo uses are partly different from that of the 
other teachers, in the fact that the texts do not have an obvious status in a 
canon. This could possibly be because of the confidence that experience 
provides. The freedom of Lpf94 does not seem to lead to an acceptance of 
institutional rules in the same way as for other teachers, and thus not to a 
preservation of the contents either. Experience seems to be a condition to 
be able to go against the demands of the school culture. 

When Cecilia motivates why we read texts in the Swedish subject 
there are features of postmodern dimensions, but her text selections is 
traditional, with the addition of certain modern texts that fit into the 
context. Thus, it is only in her conception of the readings that are about to 
happen, that she has left the school culture conditions for selections. 
When Cecilia’s Swedish subject construction is affected by different 
factors at the same time, it leads to the concrete text selections being 
made independently by the aim with the reading, and the result is 
therefore a text-work where the texts do not harmonise with the spoken 
aims and methods chosen. This results in a content-centred teaching. 
Thus, she teaches the canon that she does not find important as a reason 
for text choices.   The conflict that is obvious in Cecilia, that she herself 
probably does not see, is based on the differences between what she 
wants to do with her teaching and what she thinks is expected from her. 
The freedom that the education system gives the teacher leads to 
unconscious acceptance of institutional rules and thus a preservation. The 
freedom in Lpf94 can therefore get the opposite effect of what was 
intended. In the selection of literature and in the reading of it, we can see 
how the normative sides of Cecilia’s notion of culture gets most space.                               

The literature history orientation is meaningful even with Disa. In 
practise this takes a lot of teaching space with at least three of the 
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teachers in this research, even if they in their subject conceptions above 
all puts emphasis on the task of practising communication within the 
Swedish subject. The subculture of the subject might be of importance 
here. Disa’s rhetorical ambitions to use a non-traditional text selection is 
not evident in her subject construction. The texts appear to have been 
decided beforehand in the cases where Disa controls the selection. This 
shows that the teaching mainly is content centred, but the study also 
shows that Disa’s ideological standpoint leaves space for a flexible 
treatment of the contents. She can therefore be said to at least partly keep 
a subject position before the texts. There is, however, no signs that it 
would be problematic for Disa to maintain a normative culture, which the 
changing relations between the elite and popular cultures within 
postmodernity can lead to. Thus, the framing is strong even when Disa 
forms her teaching pattern. 

The subject traditions are parts of the conditions of the field that 
creates security within Disa since they are seen as obvious. The action 
pattern of not choosing the freedom that exists, limits the possibilities to 
use the curriculum as a frame. This seems particularly clear with teachers 
that have relatively little experience. The security is what creates space to 
look for new professional challenges. The teachers that have the least 
experience seem to miss the reflective capacity that makes them see that 
the teaching practise differs from the ambitions that they express in 
rhetorics. 
 
Text selections in the light of ideological power 

struggles 
In the final chapter of the thesis the analysing of the three empirical 
materials are brought together in a concluding discussion. In order to try 
to explain why the teachers to a high extent seem to have the same 
principles for text selections, concepts such as habitus, school culture and 
institutional conditions have been used in the thesis. Even if the teachers’ 
talk about the Swedish subject, partly can be understood with the help of 
post-modern dimensions and the current national policy documents, the 
teaching practice shows the same conditions for text selections as the 
early supplements of Lgy70, at least to Annika, Cecilia and Disa. Literary 
epochs are the fundamental principles for text selections, which creates a 
structure that is similar to a mediation of canon literature. Their idea that 
there are contents that must be included, shows that within school culture 
conditions have developed that are built on a long tradition. In this the 
dispositions through which they conceive the field, their habitus, is 
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decisive. Despite this, the conviction is not stronger than that there arises 
an insecurity about what the Swedish subject really is about, but the 
insecurity becomes another reason to make text selections where the 
cultural capital also is emphasised. The part of the discourse of the 
Swedish subject that the magazine Svenskläraren consists of, also speaks 
for that to be the case. This does not mean that the teaching is wrong or 
that the teachers should use other texts, on the contrary, the national 
policy documents present frames that clearly allows the teachers’ text 
selection principles, but it can, however, be conceived as problematic that 
important subject didactic competences, e.g. a reflexive capacity 
concerning the own teaching, seem to be missing. 

Every national policy document after the syllabuses of Lgy70 has 
meant an increasingly weaker framing of the text selections, as the 
content descriptions have decreased and the free space has increased. In 
the analysis of Svenskläraren it is established that during the last decade 
it is only where  the authors seem to recommend a starting-point in what 
they recognise as the students’ culture, that the selections are specifically 
motivated. It is therefore possible to talk about a discourse that is still 
partly containing and mediating a legitimate taste. 

The level of abstraction in the national policy documents demand an 
increased professionality from the individual teacher, when the contents 
of the subject construction are created, but in the research the discourse, 
reflected in the school culture and institutional conditions, seems to have 
a dominant function. The current lack of discussion concerning the role 
of the subject and the comprehensive purposes that the development in 
Svenskläraren shows, is an indication on the conditions that are valid for 
the Swedish teachers’ work. The result for text selections are that this, 
just as many other things, is not to be seen as a problem. There is no 
problemizing in the national policy documents of how cultural 
inheritance and individual centring are to be united, and with the teachers 
the text centring is clearly dominating. The didactical question of why a 
text is to be used or not is never asked, as the place of the text in teaching 
is already obvious. A conclusive result that the research shows, is the 
connection between the level of abstraction in the curriculum, the 
teachers’ insecurity before the subject discourse and their professionality 
in form of didactical ability to reflect. When the teachers’ insecurity leads 
to a routinely use of a content, where there is no room for didactical 
questions, the result is that the teachers chooses not to use the freedom 
that the level of abstraction in the national policy document provides. 
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Källförteckning 
 
Intervjuer med lärare (MiniDisc-inspelningar och utskrifter) 
 
Annika 2005-01-13 
Annika 2005-04-11 
Annika 2005-05-09 
Annika 2005-06-15 
 
Bo 2005-01-17 
Bo 2005-03-17 
Bo 2005-06-08 
Bo 2005-06-16 
 
Cecilia 2005-01-12 
Cecilia 2005-03-09 
Cecilia 2005-05-25 
Cecilia 2005-06-16 
 
Disa 2005-01-19 
Disa 2005-03-22 
Disa 2005-06-07 
Disa 2005-06-15 
 
Observationer av lärare (observationsanteckningar) 
 
Annika och FP2b: 
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050530 
 
Cecilia och FP1a: 
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