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Abstract
Swedish as a school subject has long been debated in Sweden, and ideas 
concerning its content, role and function in school and society have va-
ried greatly throughout the years. In 1994, there was an upper secondary 
school reform which resulted in a partial revision of the Swedish subject, 
including its introduction within a new course and grading system. The 
Swedish A and B courses became obligatory for all upper secondary stu-
dents. Other courses in Swedish became largely optional.

This study consists of two levels – a rhetorical and practical level. The 
rhetorical level deals with understandings and ideas of the Swedish subject 
and instruction as they are expressed in curricula and course syllabi, as 
well as with the understandings and ideas expressed by the four teachers 
in the study. In addition, the external and internal frame factors which 
underlie this rhetoric are considered. The practical level concerns the four 
teachers’ concrete Swedish instruction, i.e. the aims and goals, content 
and working methods which underlie their teaching, as well as the factors 
which influence, limit and facilitate it. 

The aim of the study is to attempt to describe, analyse and understand 
the role and function of the Swedish subject after the upper secondary 
school reform of 1994. What ideas do the four teachers express regarding 
the role and function of the Swedish subject in upper secondary school and 
society after 1994, and how should these ideas and reasons be interpreted 
and understood from a more comprehensive, general perspective? How do 
the teachers represent the Swedish subject in their teaching, i.e. how is their 
knowledge of subject didactics expressed? These are two central questions 
in the study. A third central question concerns notions of society and the 
good citizen implied in the chosen views of the Swedish subject.

The study has two theoretical starting points: subject didactics and cur-
riculum theory. Shulman’s  concepts of pedagogical content knowledge 
and transformation are central to the subject didactics drawn upon here, 
while frame factor theory and Bernstein’s concepts of “classification” and 
“framing” are central to the curriculum-theoretical perspective. The per-
spective of subject didactics deals with the relation between teacher and 
content, while the curriculum-theoretical perspective deals with the rela-
tion between content, individual and society. 
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This study shows that the teachers’ knowledge of subject didactics is va-
gue. The teachers’ transformation of content in teaching resides to a high 
degree in an adaptation to the students; the focus is thus not on a transfor-
mation and content analysis of the Swedish subject. Further, the teachers 
have an instrumental approach to the steering documents. A common cha-
racteristic among the four teachers, and in Swedish instruction generally, 
is that a large degree of responsibility is placed on the individual student 
for their literary and language development. Collective meetings were very 
infrequent in the teaching of the four teachers in the study.

This study discerns four teacher codes which reflect understandings and 
ideas of school and education, formed by previous and current material 
and sociocultural conditions and which the individual teacher has encoun-
tered, adopted and reshaped into his/her own. These four teacher codes 
can be described as closeness and hierarchy, tradition and rene�al, vision 
and reality and the individual and the collective. The teacher codes reveal 
that the four teachers have relatively similar teaching strategies, whereas 
their teaching aims, goals and content diverge significantly.

Viewed from the perspective of curriculum theory, it is evident that the 
teachers emphasise the individual student over the collective. It is a matter 
of developing one’s thought and personality and of fostering the students 
to be individual, active members of society. However, this active member 
of society does not appear to be a�are and critically active, but rather a 
loyal and obedient member of society. 

Key words: school su�ject S�edish, upper secondary school, pedagogical 
content kno�ledge, transformation, frame factors, curriculum theory, clas�
sification, framing, citizenship, society, rhetoric and practise.
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Förord

Under den tid jag varit knuten till Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt 
Arbete har jag ofta av mina bekanta fått frågan hur det är att vara dok-
torand. Det bästa svar jag kunnat komma på är att det varit ett ”helve-
tiskt paradis”. Det helvetiska har bl.a. varit denna outsinliga ström av av-
handlingar, artiklar etc. som jag upplevt att jag absolut måste läsa för att 
kunna täcka in hela mitt forskningsområde. Jag har vidare alltid trott att 
min förmåga att formulera mig väl har varit god, vilket dock visat sig inte 
vara riktigt sant. Utan de många goda råd jag erhållit och uppmaningar 
om att sluta läsa och de oändliga rättningar och kommentarerna kring 
mitt vidlyftiga språk skulle detta arbete aldrig ha blivit klart. ”Paradiset” 
i detta sammanhang är den oerhörda glädje och lycka det ligger i att jag 
under fyra helårsstudier fått ägna mig åt något som intresserar mig. Att 
få läsa, skriva och samtala kring vetenskapliga frågor om svenskämnet, 
gymnasieskolan och läraryrket har varit en ynnest. Inte ens i min vildaste 
fantasi har jag trott att jag någon gång i mitt yrkesliv skulle få detta unika 
tillfälle. Det finns inte någon akademisk tradition i min släkt, men trots 
detta har jag känt ett stöd och en uppmuntran från dem och en tro på att 
jag skulle lyckas med mitt projekt. 

Denna doktorsavhandling är ett ensamarbete, men bakom den finns 
många människor som i olika grad bidragit till att den till slut har blivit 
klar. De är dessa människor som jag i det följande vill tacka. Allra först 
vill jag tacka Er Adam, Bertil, Anna och Beatrice för att ni öppnat era 
dörrar och släppt in mig i era klassrum och gjort det möjligt för mig att 
genomföra min studie. Er positiva inställning till mitt projekt, er lyhörd-
het och öppenhet har varit avgörande för att jag lyckats ro detta projekt i 
land. Ett stort tack! Tack Lars Petterson för att du trodde på min förmåga 
och fick mig att börja doktorandstudierna. Tack alla doktorandkollegor 
vid Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete. Alla de seminarium vi 
genomfört har verkligen varit stimulerande, och inte att förglömma alla 
internat där vi ventilerat såväl akademiska som personliga frågor. Det 
har varit en upplyftande och mycket givande och utvecklande tid. I detta 
sammanhang måste Elisabeth Wallmark nämnas. Hennes förmågas att or-
ganisera alla dessa internat och högre seminarier har varit imponerande. 
Ett annat oundgängligt och viktigt stöd för doktorander är tillgången till 
tillmötesgående och effektiv bibliotekspersonal. En sådan tillgång har jag 
haft vid högskolebiblioteket i Falun. Tack också Julie Hansen för över-
sättning till engelska. 

Ett särskilt tack vill jag rikta till Monica Vinterek, Umeå universitet, 
som vid slutseminariet pekade på alla de logiska kullerbyttor och fel och 
brister som texten då hade. Din oerhört noggranna och stringenta läsning 
och genomgång vad gäller språk, innehåll, disposition – ja allt – var im-
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ponerande. Dina kommentarer och förslag till förbättringar har varit till 
stor nytta. Tack!

Till min kära Kerstin kan jag bara säga tack för att du orkat lyssna på mina 
oändliga haranger om ”pedagogical content knowledge”,”transformation” 
osv. och för din hjälp vid slutseminaret och för dina otaliga genomläs-
ningar och kommentarer till mina texter och mitt slutmanus. Nu får du 
äntligen ro från detta. Tack!

Sist men inte minst vill jag tacka mina två handledare, min huvudhand-
ledare Per-Olof Erixon, Umeå universitet och min biträdande handledare 
Bo G. Jansson, Högskolan Dalarna. Din ständiga uppmuntran, din tro 
på min förmåga och dina snabba läsningar och respons på mina texter 
har varit ett starkt bidrag till att jag kommit till vägs ände Bo G. Din be-
läsenhet och vetenskapliga förmåga är förebildlig och en viktig inspira-
tionskälla för mig. P-O – din ständiga uppmuntran och din förmåga att 
kunna peka på exakt de punkter i mina texter där jag känt mig osäker 
har varit imponerande. Din taktik att ständigt uppmana mig att skriva 
har varit en modell som passat mig som hand i handske. Din förmåga 
att kunna balansera mellan att vara en personlig vän och skicklig akade-
misk handledare har ingett mig en känsla av trygghet och tillförlitlighet 
parad med kravet på hårt arbete och vetenskaplig stringens. Ett fantas-
tiskt stöd! Tack P-O!

Denna bok tillägnar jag mina föräldrar. Min far Andreas, som tyvärr 
aldrig fick se det avslutade arbetet, och min mor Anita.

Falun den 14 augusti 2008
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KapitEl 1

Inledning 

Det var vårterminen 1989 det började. Jag hade då arbetat som svensklä-
rare på högstadiet och gymnasiet i nästan fem år. Ett avgörande kriterium 
för mitt arbete som lärare var då, och är fortfarande, att en lärare alltid 
måste vara mycket väl förberedd inför varje lektion. Mina planeringar 
kunde därför ibland vara mycket noggranna, ibland in i detalj. Det kom 
därför, milt sagt, som en överraskning för mig när jag upptäckte att jag 
hade glömt en lektion! Det skulle handla om litteratur, närmare bestämt 
August Strindberg som naturalist och realist. Jag hade inget annat val än 
ta tjuren vid hornen, så jag stegade resolut in i klassrummet och höll ett 
längre föredrag, taget direkt ur litteraturhandboken – och minnet. Efter 
ca 30 minuter avslutade jag lektionen med att låta eleverna läsa ett stycke 
ur en antologi och därefter besvara ett antal frågor, vilka fanns i slutet av 
texten. Vid nästa tillfälle då jag träffade eleverna frågade jag dem om de 
tyckte att den föregående lektionen hade varit annorlunda på något sätt. 
Till min stora förvåning svarade de: ”Det var precis som vanligt – ok!” 
Denna reaktion från eleverna och upptäckten att planering inte alltid var 
nödvändig gjorde att jag först kände viss stolthet. Nu kunde jag mitt jobb. 
Den andra reaktionen var mindre angenäm. Vilken betydelse hade mina 
planeringar egentligen? Hur uppfattade eleverna min undervisning? Vad 
lärde de sig och vad var det jag höll på med egentligen? 

Några fördjupade studier eller diskussioner kring dessa frågeställningar 
blev dock aldrig av förrän jag 1996 fick anställning vid Högskolan Dalarna 
och där för första gången mötte begreppet didaktik i den utvärdering av 
grundskollärarutbildning (1995) som just då hade genomförts. Didaktik 
framställs bl.a. i utvärderingen ”[…] delvis [som] ett uttryck för protest 
mot de ofta reducerande psykologiska och sociologiska forskningsper-
spektiven inom pedagogiken.” (Grundskollärarutbildningen, 1995, s.20). 
I utvärderingen nämns också att det gemensamma för den didaktiska 
forskningen är dess fokusering på innehållet, både som lärandeinnehåll 
och undervisningsinnehåll. 

Det innehåll som föreliggande ämnesdidaktiska och läroplansteoretiska 
studie behandlar är svenskämnena och svenskundervisning i gymnasiesko�
lan. Studiens syfte är att belysa relationen mellan lärares didaktiska val 
i svenskundervisning och de faktorer som ligger till grund för dessa val 
och de sociala och samhälleliga konsekvenser som detta kan tänkas leda 
till. Att svensklärare uppfattar och behandlar sitt ämne olika kan inte ses 
som något överraskande. En intressantare frågeställning är varför lärare 
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väljer att fokusera olika aspekter och vad som ligger bakom dessa val. En 
förlängning av denna aspekt av lärares didaktiska val är hur de omvandlar 
sina ämneskunskaper till olika undervisningssituationer och vilka fakto-
rer som ligger bakom denna transformation. Så kan t.ex. två olika lärare, 
på samma skola, behandla samma ämnesområde på helt olika sätt. Var-
för gör de det? Hur gör de det? Och vad ligger bakom detta? Svaren på 
dessa frågor kan ge oss ökad inblick i och framför allt ökade kunskaper 
om den komplexitet som omgärdar svensklärares undervisning och vida-
re ge oss redskap för att relatera lärares didaktiska val till ett mer över-
gripande samhälleligt plan, nämligen svenskundervisning som fostran till 
samhällsmedborgare. 

Svenska är ett ämne som genomgått, och genomgår, ständiga förvand-
lingar (Thavenius, 1981, 1999). Vad som är skolämnet svenska och hur 
det skall eller bör behandlas råder det av olika skäl delade meningar om. 
Svenskämnet har också under en lång tid ansetts vara det centrala ämnet 
skolan, visserligen med olika mål och syften beroende på skolform, men 
alltid som ett nationellt projekt i någon form. Det är svenskämnet som 
varit (är?) det centrala bildningsämnet. Idealism, religiös fostran, natio-
nalism och personlig utveckling är några av nyckelorden som tillskrivits, 
och tillskrivs, svenskämnet i skolan. (Thavenius, 1981, 1999). Det är minst 
sagt avancerade uppgifter som åläggs svensklärarna. 

I föreliggande studie behandlas svenskämnet ur ett flertal olika perspek-
tiv. Fyra erfarna svensklärares beskrivningar av svenskämnet och konkre-
tiserade svenskundervisning utgör en central del av studien. Jag har in-
tervjuat dem och dessutom följt dem i deras vardagliga arbete, och med 
13 års erfarenhet som svensklärare har jag känt igen mig i många situa-
tioner. Jag mötte elever som dök upp varannan lektion. Jag mötte elever 
som ofta glömde papper och penna. Jag mötte elever som, om de fick be-
stämma själva, helst vore någon annanstans än i skolan. Jag mötte lärare 
som hastade mellan lektioner och aldrig avslutade möten. Jag mötte lä-
rare som genomförde utvecklingssamtal sena eftermiddagar och kvällar. 
Jag mötte lärare som under lektioner sprang mellan klassrum, grupprum, 
datasalar och bibliotek för att hinna handleda, stödja och uppmuntra 
eleverna. Men mest av allt mötte jag en positiv atmosfär där elever och 
lärare strävade på i syfte att lära sig något nytt. Den tyvärr alltför dystra 
och negativa bild av skolan och lärare som ges, bl.a. i massmedia, gick 
inte att känna igen. Många var de stunder i personalrummet där jag både 
lyssnade till och deltog i intressanta diskussioner om skola, elever och 
kunskap. Många var de tillfällen då jag i undervisningen kunde lyssna till 
hur elever och lärare, i en positiv stämning, diskuterade och argumente-
rade kring olika frågeställningar. 

Den kunskap som kommer till uttryck i den undervisning de fyra lärar-
na genomför har påverkats och omvandlats av en mängd olika faktorer 
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såsom t.ex. läroplaner, kursplaner, elevgrupper, olika ämnesuppfattningar, 
utbildning och intressen. När Liedman (2000) skriver om hur nya stora 
upptäckter växer fram på kunskapens omvägar vill jag dra en parallell till 
hur lärare arbetar och verkar, även om deras arbete oftast sker i det lilla 
och nog aldrig leder till några större upptäckter. 

Det är i mötet med det främmande och överraskande, den egna 
förflugna associationen, den andra människans skapande fantasi, 
den exotiska kulturen eller den främmande författaren som något 
nytt kan komma till (Liedman, 2000, s. 37).

Det är i det praktiska mötet med eleverna och skolan som institution som 
de fyra lärarnas kunskaper och handlingar kommer till uttryck. Det är 
dessa möten, denna rörlighet mellan retorik och praktik, och sociala och 
samhälleliga implikationer av detta, som denna studie handlar om. 

Studiens bakgrund och sammanhang
I följande kapitel kommer jag att ge en bakgrund till och presentation av 
det sammanhang i vilket föreliggande studie skall läsas och förstås. Först 
presenteras kortfattat gymnasiereformen 1994 och den därtill hörande 
läroplanen, Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Vidare 
diskuteras och analyseras kursplanerna för svenska A och B. Syftet med 
dessa två presentationer och genomgångar är dels att ge en bild av den 
övergripande organisation, struktur och det uppdrag som gäller för lä-
rare i gymnasieskolan, dels att ge en bakgrund till det specifika uppdrag 
som åvilar svensklärare i gymnasieskolan. Därefter presenterar jag den 
debatt och forskning kring svenskämnet i skolan som förekommit från, 
i huvudsak, 1970-talet fram till 2007. Avslutningsvis behandlar jag hur 
olika uppfattningar om svenskämnets roll och funktion i skola och sam-
hälle kommit till uttryck under de senaste decennierna. 

Gymnasiereformen 1994 och läroplanen för de frivilliga  
skolformerna Lpf 94
Reformeringen av gymnasieskolan beslutades 1991 och 1994 infördes 
den nya läroplanen med dess nya kursplaner och betygskriterier. Refor-
men innebar dels att ansvaret för gymnasieskolan fördelades mellan stat 
och kommun, vilket för kommunernas del innebar att de inom ramen för 
de förordningar och lagar som finns skulle organisera skolan så att de 
nationella målen kunde uppnås, medan statsmakten fick som uppgift att 
granska och utvärdera skolans resultat. Vi fick en mål- och resultatstyrd 
skola. Reformen innebar dels också att gymnasieskolans organisation för-
ändrades. Sexton nationella program infördes varav de flesta med olika 
inriktningar och där olika kurser ingår.1 Till varje program finns särskil-
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da programmål. Dessa programmål syftar till att ge en sammanfattande 
bild av programmets inriktning. Vidare skall de ligga till grund för kärn-
ämneskurser, vilka skall läsas av alla elever, medan de programinriktade 
kurserna kom att benämnas karaktärsämneskurser.2 Även kärnämneskur-
serna skall planeras med hänsyn till de olika programmens karaktärer. För 
svenskämnets del betyder det alltså att ämnet skall infärgas av program-
mets karaktär. Hur detta skall ske rent konkret ges dock inga anvisningar 
om i läroplanen eller programmålen.

Reformen innebar också en större valfrihet bland kursutbudet för elev-
erna. För lärare innebar reformen bl.a. att de tilldelades uppgiften att tolka 
och omformulera de nationella kursmålen till lokala kursmål. Syftet var 
att engagera lärarna i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. Man 
kan enkelt beskriva reformen som att den innebar en stark decentralisering 
av skolans styrning, samtidigt som ett ökat ansvar för genomförande av 
dess mål, och för gymnasieskolans vidareutveckling, lades på kommuner-
nas skolpolitiker, skolans ledning och inte minst dess lärare.3

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) innehåller de övergri-
pande målen för skolans värdegrund samt de mål och riktlinjer som gäller 
för skolans arbete. Lundström (2007, s.132-137).) gör i sin genomgång och 
analys av Lpf 94 flera intressanta iakttagelser. Han visar bl.a. hur läropla-
nen betonar det alltmer internationaliserade, rörliga och mångkulturella 
samhället där kunskap är föränderlig och i ständig rörelse. Förmågan att 
kunna söka, hitta, inhämta och värdera kunskap framstår därmed som en 
färdighet och denna färdighet kan komma att styra undervisningens inne-
håll. Vidare visar Lundström hur läroplanens betonande av kunskapens 
rörlighet motsägs av den skrivning i Lpf 94 som talar om ”[…] de mer be-
ständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen som alla 
i samhället behöver” (Lpf 94: s. 25). Dessa beständiga kunskaper tar sig, 
för svenskämnets del, uttryck i det (tänkta) gemensamma språket och det 
(tänkta) svenska kulturarvet. Kännedom om denna gemenskap skall bidra 
både till individens trygghet och till förståelse och inlevelseförmåga för andra 
kulturer. Det svenska ställs därmed också i relation till det icke-svenska. 

Demokrati och demokratiskt förhållningssätt och de värden som de-
mokrati förknippas med är en annan aspekt som starkt lyfts fram i Lpf 
94. Lundström (2007) menar dock att:

 
[…] trots att läroplanen i detta fall i viss mån konkretiserar vad 
värdena består i förblir de i stor utsträckning generella påståenden. 
De normer som uttrycks fungerar därför knappast normgivande för 
undervisningen (Lundström, 2007, s. 135-136). 

Fokuseringen på individen och individens egen förmåga och ansvarstagan-
de är ytterligare en genomgående aspekt i läroplanen. Lundström (2007) 
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menar att individcentreringen är tydlig i läroplanen. Dahlstedt (2006, 
2007) och Dahlstedt & Schierup (2007) diskuterar i tre artiklar demokra-
tins utveckling under de senaste decennierna och visar bl.a. hur begreppet 
demokrati alltmer kommit att betona den enskilde samhällsmedborgarens 
moraliska delaktighet och ansvar för samhället. Utvecklingen har gått från 
ett centralstyrt samhälle, där syftet var att fördela sociala och ekonomiska 
resurser för att utjämna klyftor i samhället, till 

[…] en regim med allt större fokus på decentralisering och mark-
nadslösningar, autonomi och individuellt ansvarstagande, samver-
kan mellan statliga och icke-statliga aktörer, medborgare och tjäns-
temän, företag och organisationer, skolor och föräldrar (Dahlstedt, 
2006, s. 85).

Detta sätt att se på demokrati ställer krav på ett särskilt förhållningssätt, 
ett sätt att vara hos den enskilde samhällsmedborgaren, som nu alltmer 
sätts i fokus. Man måste vara delaktig. Det ligger i den demokratiska 
människans natur att känna ansvar, visa respekt etc. Dahlstedt (2007) 
hänvisar i detta sammanhang till skrivningar i Lpo 94 �Läroplan för det 
o�ligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) om elev-
ers ansvar och inflytande. Samma typ av skrivningar går att återfinna i 
Lpf 94. En av poängerna med Dahlstedts (2006) resonemang är att den 
aktive samhällsmedborgaren nu ställs mot den passive. En annan poäng 
är att denna fokusering på den enskilde medborgarens/elevens engage-
mang och förhållningssätt kan bidra till att öka redan existerande klyf-
tor i samhället istället för att minska dem, eftersom de medborgare som 
redan har starka sociala nätverk, ekonomiska resurser och kunskaper nu 
ges ytterligare möjligheter att stärka sina positioner. Ur ett mångetniskt 
perspektiv blir dessutom denna utveckling särskilt problematisk (jfr. Dahl-
stedt & Schierup, 2007). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Lpf 94 innehåller tydliga 
skrivningar som relaterar till ett alltmer internationaliserat och rörligt 
kunskapssamhälle, samtidigt som vissa beständiga kunskaper betonas 
bl.a. i form av det svenska språket och ett svenskt kulturarv. Demokrati 
och demokratiska värden betonas också starkt, men ansvaret läggs på den 
enskilde individen/eleven. Läroplaner är politiska kompromisser och som 
sådan innehåller de ofta öppna och tolkningsbara formuleringar. En av 
flera intressanta aspekter för föreliggande arbete är vilket genomslag läro-
planens skrivningar har för undervisningen i svenska på gymnasiet. 

Kursplanerna för svenska A och svenska B
Kärnämnet svenska skall läsas av alla elever i gymnasieskolan. 1994 kom 
kurserna att benämnas Svenska A – språket och människan (80 poäng) 
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och Svenska B – språk, litteratur, samhälle (120 poäng). Inför läsåret 
2000/2001 reviderades kursplanen och de benämns idag bara Svenska 
A (100 poäng) och Svenska B (100 poäng). Därutöver tillkom kurserna 
Svenska C- muntlig och skriftlig kommunikation, samt kurserna Littera-
tur och litteraturvetenskap och Litterär gestaltning. Svenska C kom att bli 
obligatorisk för det samhällsvetenskapliga programmet. Kursen Litteratur 
och litteraturvetenskap blev obligatorisk för samhällsvetenskapliga pro-
grammet, inriktning kultur. Litterär gestaltning blev en valbar kurs. Den 
nya läroplanen Lpf 94 och målen för varje program, programmålen, ut-
gör den fond mot vilken kursplanernas mål skall läsas och tolkas. I kurs-
planerna allmänna del anges kursernas syfte och mål att sträva mot samt 
ämnets karaktär och uppbyggnad. I de specifika A- och B-kurserna anges 
de mål eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs samt de betygskriterier 
som gäller för de tre betygsnivåerna G, VG och MVG. 

De fyra lärare som ingår i denna studie arbetade vid tillfället för under-
sökningen utifrån de reviderade kursplanerna från 2000, svenska A och 
svenska B. I det följande kommer jag därför att avgränsa mig till att pre-
sentera och diskutera enbart dessa kursplaner. Inledningsvis diskuterar jag 
de inledande skrivningarna kring Ämnets syfte, Mål att sträva mot samt 
Ämnets karaktär och upp�yggnad. De ämneskommentarer som följde med 
de första kursplanerna från 1994 behandlas också i detta sammanhang.4 
Vidare diskuterar jag relationen mellan A- och B-kurserna.5 Avslutningsvis 
använder jag mig av Bernsteins (1971) teori om klassifikation för att ge en 
bild av hur svenskämnets olika innehåll behandlas i kursplanen.6

Under rubriken Ämnets syfte finns, i de tre inledande styckena, sam-
manlagt fyra syfteskrivningar. Här nämns att utbildningen i ämnet svens-
ka syftar till att 
– hos eleverna stärka den personliga och kulturella identiteten, att ut-

veckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och ställnings-
tagande

– bidra till framgång i studierna och förmågan att kommunicera med 
andra

– utveckla förmågan att tala och skriva väl samt öka lyhördheten för 
andras språk och sätt att uttrycka sig

– ge eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och 
att få uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar 
åsikter. 

I texten betonas också den personliga utvecklingen och mognaden samt 
den personliga och kulturella identiteten liksom förståelsen och värdena 
av andra språk och kulturer. Vidare understryks de kommunikativa fär-
digheterna och dess betydelse. Språket framställs som ett redskap för att 
se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt, värdera och ta ställning. 
Sammanfattningsvis skulle man kunna ringa in syftet med ämnet svenska 
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i gymnasieskolan med begreppen personlighetsutveckling och identitets�
skapande, tänkande, kreativitet, analys, ställningstagande, kommunikativ 
färdighetsutveckling och demokratifostran. Den röda tråden från läropla-
nens formuleringar till kursplanens är uppenbara. 

Syftesskrivningarna i kursplanen måste betraktas som mycket generellt 
formulerade. De lyder på följande sätt:

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den 
personliga och kulturella identiteten, att utveckla tänkandet, krea-
tiviteten och förmågan till analys och ställningstagande. Den syf-
tar vidare till att bidra till framgång i studierna och förmågan att 
kommunicera med andra. […] Utbildningen i svenska syftar till att 
utveckla förmågan att tala och skriva väl samt öka lyhördheten för 
andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift. […] Utbild-
ningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att ta 
del av och ta ställning till kulturarvet och att få uppleva och disku-
tera texter som både väcker lust och utmanar åsikter.

Svenskämnet och därmed också svensklärarna tillskrivs med dessa mycket 
generella formuleringar ett centralt och samtidigt övergripande ansvarsom-
råde (se även Hultin, 2006, s. 65). Kan det vara så att dessa övergripande 
formuleringar också kan ses om en förlängning av svenskämnets tidiga-
re roll och funktion som fostrare till goda svenska samhällsmedborgare? 
Svenskämnet ses som ett fortsatt ”nationellt projekt”? (Se bl.a. Tarschys, 
1955, Thavenius, 1981, 1991). 

I ämneskommentarerna betonas att kursplanerna inte föreskriver hur 
målen skall uppnås och inte heller med vilka metoder. En anpassning 
till de olika studieinriktningarna anbefalles dock. Svenska språket ses 
som ämnets ”arbetsfält”. Samplanering med andra ämnen bör ske och 
ett funktionellt skrivande betonas. På ett sälle i kommentarerna nämns 
att litteraturhistoria i kronologisk ordning inte är nödvändigt medan det 
på ett annat ställe understryks att någon ”gemensam kanon finns inte.” 
Ämneskommentarer om kanon och litteraturhistoria i kronologisk ord-
ning står, i viss mån, i motsättning till den sistnämnda syfteskrivningen, 
dvs. att få tal del av och ta ställning till kulturarvet. Någon diskussion 
om vari detta kulturarv (i bestämd form), består av förs inte heller. Dess-
utom förstärks känslan av att litteraturhistoria i kronologisk ordning 
ändå kan genomföras om man ser till B-kursens formulering: ”Eleven 
skall ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och 
internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från 
olika tider och epoker.” Ämneskommentarens skrivning om att ”ta 
ställning till kulturarvet” har nu övergått till att ”ha tillägnat sig och 
ha kunskap om”.
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Under rubriken Motiv och förklaringar i ämneskommentarerna sägs att 
kursplanen har lagt till ”lyssna och se” till vad de kallar basfärdigheterna. 
Lite längre fram i texten, under rubriken Skrivandet – ett redskap för tan�
ken, beskrivs att lyssna, se, (sam)tala, läsa och skriva som basredskap. Det 
märkliga är att under rubriken Språklig orientering är (sam)talet, läsning-
en och skrivandet ”de tre grundfunktionerna.” Man kan fråga sig varför 
inte att se och lyssna är viktiga funktioner när det handlar om språklig 
orientering och språklig utveckling.

Under rubriken Ämnets karaktär och upp�yggnad i kursplanen betonas 
svenskämnets helhet. ”Kunskaper i och om språk och litteratur är ämnets 
huvudsakliga innehåll.” Ämnet beskrivs som ett kommunikationsämne 
och elevernas möjligheter att påverka innehållet understryks. Litteraturen 
skall bidra till att ”personliga, existentiella, etiska, historiska framtidsin-
riktade eller andra frågor behandlas i undervisningen.” Här uttrycks en 
föreställning om litteratur som medel för bearbetning av olika såväl pri-
vata som offentliga frågeställningar. Uppenbarligen är det i A-kursen som 
detta främst skall ske då ”Läsning för lust och glädje, för självkännedom 
och för att finna det allmänmänskliga och allmängiltiga under olika ti-
der ingår, i kursen.” I B-kursen kan elevernas önskemål få ingå men be-
toningen ligger på att ”litterära och andra texter fokuseras tydligare som 
kunskapskällor.” B-kursen skall ha en mer analytisk inriktning jämfört 
med A-kursen. Sådana formuleringar mellan de två kurserna kan leda 
till en tolkning att ämnet saknar progression och också att A-kursen är 
”lättare” än B-kursen. Persson (2007) är inne på samma linje i sin analys 
av kursplanen i svenska för gymnasiet. Han menar att man, med hänvis-
ning till G. Malmgren (1992b), kan urskilja ett ”högre” och ett ”lägre” 
svenskämne i de två kurserna. Där A-kursen står för det ”lägre” svensk-
ämnet medan B-kursen får stå för det ”högre”.7 Ett argument mot Pers-
sons (2007) resonemang skulle kunna vara att samtliga elever idag ändå 
läser både A- och B-kurserna. Han svarar dock själv på detta.

Så enkelt är det naturligtvis inte. I den konkreta undervisningen 
anpassas fortfarande ämnet på många håll efter elevernas pro-
gramtillhörighet. Eleverna på de mer praktiska och yrkesinriktade 
programmen serveras ett svenskämne där exempelvis de litteratur-
historiska bildningsinslagen är färre och mindre ambitiösa (Pers-
son, 2007, s.144).

Inte bara Bergmans (2006) studie, utan även Olin Schellers (2006) och 
Lundströms (2007) studier bekräftar Perssons (2007) resonemang. En an-
nan aspekt, som också kommenteras av Persson, är hur införandet av kur-
sen Litteratur och litteraturvetenskap som obligatorisk kurs för samhälls-
vetarprogrammet, inriktning kultur, kan ses som ett försök att bevara det 
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litteraturhistoriska inslaget i svenskundervisningen eller ”[…] som ännu 
en skiktning av ämnet i högre och lägre framträdelseformer ” (s.155). 

A-kursens uppnåendemål kan uppfattas som mer generella även om 
t.ex. en viss normativitet finns i formuleringen ”kunna tillgodogöra sig det 
väsentliga i en text” (jfr. Lundström, 2007, s.142). En formulering som 
att ”eleven skall kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk 
och byggnad […]” leder onekligen ganska lätt till tankar om grammatik-
undervisning som ett enskilt moment i svenskundervisningen. Av B-kur-
sens sex uppnåendemål berör två litteratur medan de fyra andra betonar 
svenskämnet som medel för tänkande, lärande och kommunikation samt 
som språksociologi och språkhistoria. En instrumentell läsning och tolk-
ning av B-kursens uppnåendemål kan mycket väl motivera en uppdelning 
av kursen i moment som litteraturorientering/-historia, språksociologi, 
språkhistoria samt muntlig och skriftlig framställning. 

Hultin (2006) analyserar kursplanerna dels tematiskt, dels ifrån de tre 
ämnesuppfattningarna, svenska som färdighetsämne, svenska som litte-
raturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt 
ämne. Hennes analyser bygger på att centrala begrepp tolkas antingen ur 
ett snävt perspektiv eller ur ett utvidgat perspektiv. Identitet och kultur, 
kritiskt tänkande, språk, etik och demokrati är de fyra teman hon urskiljer 
ur kursplanerna.8 Av de tre ämnesuppfattningarna får samtliga utrymme i 
kursplanerna. ”Genom att använda en specifik uttolkning av ett centralt 
begrepp som tolkningsnyckel för hela kursplanen kan stöd hämtas från 
kursplanens motstridiga skrivningar för en viss ämneskonception”, skri-
ver hon. (Hultin 2006, s. 91). Om en lärare ger begreppen svensk kultur 
och svensk litteratur en snäv förståelse, dvs. en viss bestämd kultur och 
litteratur står i fokus, kan läraren tolka hela kursplanen som svenska som 
litteraturhistoriskt bildningsämne. Som jag förstår Hultin (2006) bygger 
hennes resonemang på att lärare lyfter ur enstaka centrala begrepp för en 
tolkning och förståelse av hela kursplanen. Detta låter sig förstås göras 
men om lärare väljer att ta flera centrala begrepp i beaktande i sin kurs-
planetolkning framträder en mer komplex och mångfacetterad bild. 

Ett postmodernistiskt perspektiv ligger till grund för Lundströms (2007) 
analys av kursplanen i svenska. De tolkningar och analyser han lyfter fram 
är dock i mångt och mycket snarlika Hultins (2006). Med begrepp från 
bl.a. Hargreaves (1998) kan han i strävansmålen se uttryck för ”[… ]ett 
förespråkande både av den rörliga mosaikens ämnesintegration och av det 
gränslösa jagets behov av en allmänhumanistisk kompetens” (Lundström, 
2007, s. 142). Eleverna ställs både inför vad han kallar en har�kultur och 
en är�kultur genom kursplanernas skrivningar. Detta innebär, enkelt be-
skrivet, att kursplanerna dels vill delge eleverna ett bestämt, normativt 
innehåll som man menar att de bör ha, dels att kursplanerna öppnar upp 
möjligheter för den kultur som elever ’är i’. Kursplanerna framstår därmed 
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med detta postmoderna perspektiv också som mångtydiga och oprecisa. 
Lundström (2007) visar att kursplanerna ger flera uttryck för en anpass-
ning till uppfattningen om samhället som postmodernt, samtidigt som flera 
formuleringar pekar på det ’gamla’, moderna samhället. 

Bernsteins (1971) teori om klassifikation kan bidra till att ge en bild av 
hur skolämnet svenska med dess olika innehåll behandlas i kursplanen.9 
Skolämnet svenska har sin grund i de akademiska disciplinerna litteratur-
vetenskap och nordiska språk/svenska språket. Dessa discipliner består 
i sig av olika delar som t.ex. språkhistoria, språksociologi, litteraturhis-
toria etc. Innehållet i dessa deldiscipliner ges större eller mindre vikt och 
kan betraktas som mer eller mindre obligatoriska eller valfria i kurspla-
nerna. Avgränsningen mellan olika innehåll, dvs. dess klassifikation, åter-
speglar den vikt innehållet ges och också dess relation till annat innehåll. 
En stark klassifikation innebär att innehållet avgränsas starkt gentemot 
ett annat ämne, medan en svag klassifikation innebär ett öppet förhål-
lande till ett annat. Så som framgått i genomgången av kursplanerna är 
de övergripande och generellt formulerade. Gränserna mot andra ämnen 
är svag. Svenskämnets svaga klassifikation pekar alltså mot ett tematiskt, 
ämnesövergripande, förhållningssätt. I de fjorton mål att sträva mot som 
finns pekar endast åtta mål mot vad som skulle kunna beskrivas som ett 
svenskämne, sett ur ett språkligt och litteraturvetenskapligt perspektiv. Av 
dessa åtta strävansmål synes endast tre har stark klassifikation. En sådan 
stark klassifikation kan utläsas i mål som: 
– ”får möjlighet att utveckla beläsenhet i centrala, svenska, nordiska och 

internationella verk och att tillägna sig kunskap om författare, epoker 
och idéströmningar i kulturer från olika tider”,

– ”utvecklar kunskap om det svenska språket, dess ständigt pågående 
utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia, samt ”utvecklar 
förståelse för varför människor skriver och talar olika”, 

– ”uppövar sin förmåga att förstå talad och skriven norska och dans-
ka och får kännedom om litteratur, språk och språksituationen i hela 
Norden inklusive minoritetsspråken i Sverige”.

En svagare klassifikation framträder i följande fem strävansmål: 
– ”förstår språkets betydelse för identiteten och utvecklar förmågan 

att förstå sig själv och andra i ett kulturellt och historiskt samman-
hang,”

– ”utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar 
uttrycka sig i många olika sammanhang, samt genom skrivandet och 
talet erövrar medel för tänkande, lärande och påverkan,”

– ”utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering 
och andras råd, breddar sin stilistiska förmåga och får pröva olika 
texttyper och konstnärliga uttrycksmedel,”

– ”fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att 
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tolka, kritiskt granska och analysera olika slags texter, såväl skrift- 
som bildbaserade, svara mot de krav som ställs i ett komplicerat och 
informationsrikt samhälle.”

– ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitte-
ratur i skilda former och från olika tider och kulturer och stimuleras 
att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till kunskap och 
glädje.”

En jämförelse mellan dessa strävansmål och de uppnåendemål som finns i 
A-kursen respektive B-kursen visar att uppnåendemål med starkare klassi-
fikation tydligast återfinns i B-kursen medan de med svagare klassifikation 
tydligast återfinns i A-kursen. Uppnåendemålen syftar till att konkretisera 
syftet med svenskämnet i skolan, men en konkretisering av övergripande, 
generella mål måste inte, menar jag, med nödvändighet leda till en stark 
klassifikation. Utifrån Bernsteins (1971) klassifikationsbegrepp är det 
dock möjligt att urskilja hur de öppna och generella förhållningssätten i 
syftesbeskrivningarna övergår till, särskilt i B-kursens uppnåendemål, en 
förhållandevis stark klassifikation. Oavsett om lärare väljer att plocka ut 
centrala begrepp återspeglar B-kursen som helhet en stark klassifikation. 
De två inledande målen avgränsas tydligt mot utredande, argumenterande 
skrivövningar. Två av målen avgränsas mot textanalys och litteraturhis-
toria. Det vidgade textbegreppet nämns inte längre och läsningen har av-
gränsats till enbart litterära texter. Målen avgränsas starkt mot textanalys 
och litteraturhistoria. De två avslutande målen har, som tidigare nämnts 
en tydlig avgränsning mot språksociologi och språkhistoria. 

Kursplanerna ger möjlighet till olika, ibland direkt motsatta, tolkningar. 
Om lärare väljer att ta ett helhetsgrepp på kursplanen lämnas de därför 
till en nästan omöjlig situation. Om de väljer att fokusera delar av kurs-
planen leder det troligen till, antingen ett mer övergripande, tematiskt för-
hållningssätt eller till ett mer momentindelat, starkt klassificerande för-
hållningssätt. Ett alternativ är att kombinera båda dessa förhållningssätt, 
vilket enkelt tar sig uttryck i att A-kursen får stå för det övergripande, 
tematiska förhållningssättet medan B-kursen får stå för ett mer moment-
indelat, avgränsat förhållningssätt. Kursplanen i svenska ger, enligt denna 
tolkning, en otydlig vägledning för lärarna. Det är därför inte svårt att hålla 
med Thavenius (1995) när han menar att texten är mångtydig och gene-
rellt och problemfritt formulerad. Den språkkompetens som eftersträvas 
framställs som allmängiltig. Språket beskrivs som om det vore ett språk. 
Att olika språkliga kompetenser finns och att det inte råder konsensus om 
ett generellt språkbruk i Sverige diskuteras inte. Den demokratiska fost-
ran som eftersträvas framställs som ganska konfliktlös. Det är förståelse 
och konsensus som är de ideologiska principerna, vilka ligger till grund 
för undervisning i svenska. 
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Svenskämnet i skolan 1970 – 2007
Vad som är svenska och vad undervisning i ämnet syftar till har det rått 
delade meningar om ända sedan ämnets tillkomst. Tarschys visade redan 
1955 i sin historiska studie om modersmålsundervisningens genombrott 
som skolämne i mitten av 1800-talet fram till läroverksstadgan 1905 hur 
komplext det var att ringa in ett ämne som svenska. Så kunde hon t.ex. i 
olika uppsatser hitta fem olika sätt att bedriva litteraturundervisning på: 
ett filologiskt perspektiv, ett stilistiskt, ett biografiskt-historiskt, ett kul-
tur-historiskt och slutligen ett psykologiskt perspektiv. Ett annat exempel 
är hur Claeson 1860 beskriver fyra olika sätt på vilket man kan bedriva 
modersmålsundervisning, samtliga utifrån ett logiskt, språkligt perspektiv 
(Thavenius, 1991). En tydlig tudelning kan märkas mellan språkundervis-
ning å ena sidan och litteraturundervisning å den andra. Detta är, skall det 
visa sig, en ständigt återkommande fråga i debatten om svenskämnet. 

Under 1970-talet var debatten om svenskämnet särskilt intensiv. Peda-
gogiska gruppen i Lund var starkt pådrivande.10 1976 utkom debattbo-
ken Svenskämnets kris och 1977 Svenska i verkligheten. Den inledande 
meningen i Svenskämnets kris är minst sagt provocerande: ”Svenskämnets 
kris är nu total” (Svenskämnets kris, 1976, s. 10). Syftet med böckerna 
var enligt författarna att bidra till en förståelse av den häftiga debatt som 
pågick samt att lyfta fram exempel på hur de själva menade att svensk-
ämnet borde vara i skolan. Sammanfattningsvis kan man säga att man 
protesterade mot splittringen av ämnet i osammanhängande moment, den 
abstrakta färdighetsträningen, förmedlingen av ett bestämt kulturarv, det 
kronologiska studiet av litteraturhistorien, litteraturläsning som idealbild-
ning, den svaga anknytningen till elevernas egna erfarenheter, den indivi-
dualiserade undervisningen och läromedelsberoendet. 

Pedagogiska gruppens argumentation från denna tid har en stark po-
litisk betoning, utifrån ett marxistiskt synsätt. Denna politiska betoning 
tog sig följande uttryck.

I Svenskämnets kris har vi kopplat analysen av svenskämnets inne-
håll och metoder till mer övergripande faktorer som skolans funk-
tion i samhället och den dolda läroplanen (dvs den som handlar 
om vad eleverna egentligen lär sig i skolan). På det sättet rör det sig 
om ett försök att ge en politisk inriktning åt fackdiskussionen, en 
politisering av den. Vår analys grundar sig på ett marxistiskt syn-
sätt. I en annan bemärkelse kan man tala om en öppen politisering 
av undervisningen. Om man ger ämnet ett verkligt innehåll och 
knyter an till elevernas erfarenheter och problem på det sätt som 
vi skissar, måste det politiska bli synligt i undervisningen (Svenska 
i verkligheten,1977, s.17).
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Ytterligare en aspekt som hör ihop med den ovannämnda politiska be-
toningen är den starka kopplingen mellan språk och socialisation. Mot 
bakgrund av att språket ses som ett socialt fenomen blir det till en klass-
fråga vilket språk som skall studeras i skolan och hur det skall behandlas. 
Skolans språk och värld är medelklassens, menar man, och den abstrakta 
färdighetsträningen gynnar barnen från medelklassen. 

Teleman (1991) anser att svenska i skolan har utvecklats till ett ämne 
utan eget innehåll. Istället för att svenskundervisningen är undervisning i 
och om svenska språket och litteraturen har det istället kommit att handla 
om teman där innehållet hämtas från andra ämnen, eller om språklig fär-
dighetsträning där innehållet kan sägas vara svenska. Principerna som styr 
denna färdighetsträning grundar sig på en oklar blandning av de funktio-
nella indelningarna läsa, tala och skriva, och de formella indelningar i se-
parerade moment som grammatik och ordkunskap, menar han. Teleman 
poängterar att människan är en kommunicerande och kunskapssökande 
varelse och språket är i det sammanhanget det främsta redskapet. Han 
vill därför förorda ett svenskämne där kunskaper om språk och språkut-
veckling är central: ”[…] om vi menar att skolans undervisning skall leda 
till människors förståelse av sig själva som individer och samhällsvarel-
ser” (Teleman, 1991, s. 32). 

I sin genomgång av kursplanen från Lgy 65 finner G. Malmgren (1992b, 
s. 38-39) att hon kan utkristallisera ett ”högre” svenskämne för gymna-
sieeleverna och ett ”lägre” svenskämne för fackskoleeleverna. Det ”hö-
gre” svenskämnet kännetecknas bl.a. av kronologisk litteraturhistoria och 
epokstudier. Det är starkt ämnescentrerat och skall förbereda för fort-
satta studier och ett offentligt yrkesliv. Det ”lägre” svenskämnet är mer 
elevcentrerat och kännetecknas av tematiska studier samt fokuserar fär-
dighetsträning. Hon konstaterar vidare att den efterföljande läroplanen, 
Lgy 70, visserligen skulle gälla för alla men kursplanerna i svenska kom 
att bli olika för olika linjer och därmed fortsatte man i samma spår som 
från tidigare läroplaner. G. Malmgren (1999) sammanfattar, i sin senare 
genomgång av svenskämnet i gymnasieskolan från 1970 till 1990, de hu-
vudfrågor som svenskämnesdebatten ständigt rört sig kring och konstate-
rar att inget nytt i stort har skett och att samma frågor som diskuterades 
under 1970-talet även diskuteras inför 2000-talet. 

När ett nytt millenium står för dörren, är det dags att låta cirkeln 
sluta sig och knyta an till där vi började. Problemen från 1970 är 
inte lösta. Det gäller kraven på ämnets helhet, det gäller hur man 
skapar en meningsfull undervisning på yrkeslinjerna, det gäller tra-
deringen och fastställandet av kulturarvet, det gäller ämnets sta-
tus, identitet och legitimering, det gäller betygens och läromedlens 
styrande funktion, det gäller de centrala provens funktion och ut-
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formning, det gäller svensklärarens fortbildning och arbetsbörda… 
(G. Malmgren,1999, s. 114). 

Frågan är om de frågeställningar som Malmgren lyfter fram är giltiga ef-
ter gymnasiereformen 1994? Måhända finns andra faktorer som bidragit 
till att fokus flyttats till andra frågeställningar? Detta särskilt sett mot da-
torns och Internets intåg i skolan, men också sett mot den globalisering 
och internationalisering som pågått under de senaste decennierna. 

Med hänvisning till amerikanska studier visar G. Malmgren (1992b) 
hur begreppet valfrihet kommit att inverka på ämnesstudierna. ”Elective 
English” innebär att elevernas intressen och engagemang skall styra inne-
håll och arbetsformer och därigenom öka elevernas entusiasm och intres-
se för ämnet. En fara finns dock i att det uppstår en polarisering mellan 
å ena sidan ämnescentrering och elevcentrering. En elevcentrering kan 
innebära att ämnet trivialiseras och att den sociala reproduktionen ökar. 
Ågren (1996) har i sin intervjustudie av 26 grundskollärare visat att en 
tydlig tendens till denna elevcentrering finns. En slutsats som hon drar av 
sina intervjuer är att när lärarna ombeds tala om sin svenskundervisning 
är det eleverna som står i fokus, inte ämnet svenska. 

När L-G. Malmgren (1996) analysera några läromedel i svenska kan 
han urskilja tre olika ämnesuppfattningar; svenska som färdighetsämne, 
svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfaren-
hetspedagogiskt ämne. I svenska som färdighetsämne karaktäriseras un-
dervisningen av en formalistisk grundsyn. Ämnet är momentindelat och 
olika övningar genomförs separerade från varandra i form av grammatik, 
språkhistoria, läsning, litteraturhistoria osv. I svenska som bildningsämne, 
senare beskrivet som svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, beto-
nas förmedlingen av ett litterärt och kulturellt arv. Läsning av klassisk lit-
teratur och litteraturhistoria är central. Malmgren är en stark företrädare 
för svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, vilket har som mål

[…] att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse då det 
gäller centrala humanistiska problem. I detta sammanhang får lit-
teraturläsningen sin betydelse, eftersom litteraturen i olika former 
gestaltar mänskliga erfarenheter. [---] I många stycken kan erfaren-
hetspedagogiken ses som en kamp mot likgiltigheten för mänskliga 
erfarenheter och likgiltigheten för historien. Ämnet kan betecknas 
som ett historiskt humanistiskt �ildningsämne som är öppet gent-
emot andra ämnen i skolan, särskilt SO-ämnena (L-G. Malmgren, 
1996, s.89).

Svedner (1999) försöker att sammanfatta den debatt kring synen på svensk-
ämnet som förts. Han menar att de ämnesbeskrivningar som gjorts inte 
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finns renodlade i de konkreta undervisningssituationerna. Svedner argu-
menterar istället för att det hos lärarna finns vissa am�itioner med un-
dervisningen. Beroende på vad som betonas av läraren i undervisningen 
skapar läraren sedan sin ämnesprofil (Svedner, 1999, s. 16-17). De bak-
grundsfaktorer som ligger till grund för denna ämnesprofilering menar han 
finns inom akademin, i samhället, hos eleverna och i den ämnes�akgrund 
som finns i form av stödjande traditioner inom ämnet eller i ett oreflekte-
rat övertagande av den dominerande tradition som finns på den skola vid 
vilken läraren verkar eller som man själv mött under sin utbildningstid.

Thavenius (1991) menar att ämnet i skolan kan se olika ut beroende 
på faktorer som t.ex. om ämnet studeras på studieförberedande eller yr-
kesförberedande program. Vidare bestämmer ämnesinnehållet, undervis-
ningsformen, sättet att legitimera ämnet på och den nivå i skolan där äm-
net behandlas vilka gränser som skall dras mellan olika paradigm. Hans 
sammanfattning av förhållningssättet kring svenskämnet funktion och roll 
i skolan blir därför historisk och relativistisk.

En historisk och relativistisk hållning till hela detta definitions- och 
avgränsningsproblem är det enda hållbara. Man får från fall till 
fall bestämma vad som är o�jektet beroende på vad det är man vill 
undersöka; undervisning i grundläggande färdigheter i modersmå-
let, svenska som undervisningsspråk, svenska som en kategori som 
skolordningarna och läroplanerna arbetar med eller något annat 
(Thavenius, 1991, s. 74).

Och vidare:

Man ska inte tro att ämnet finns i någon mer eller mindre absolut 
mening. […] Talet om svenskämnets renhet, dess kärna eller dess 
egentliga uppgifter maskerar bara en normativ hållning som mås-
te grundas på något annat än någon sorts immanens (Thavenius, 
1991, s. 74-75). 

När Thavenius (1999) skall beskriva svenskundervisningen i ett historiskt 
perspektiv tycker han sig kunna finna tre grundläggande karaktärsdrag. 
Det gäller dels inriktningen på ett litet urval svensk och europeisk littera-
tur, dels inriktningen på en litterär kanon som visserligen förändras men 
alltid beskrivs som definitiv, dels en syn på svenska språket som en variant 
av skolans norm (Thavenius, 1999). Dessa karaktärsdrag har sin grund i 
vad han beskriver som ett kulturellt homogent förhållningssätt. Det finns 
en mer eller mindre outtalad strävan efter konsensus kring svenskämnet, 
en konsensus som dock är falsk och missvisande, menar han. 
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Det som kännetecknar samhället idag är snarare heterogenitet än homo-
genitet, menar Thavenius (1999). Några givna och en gång för alla fast-
ställda ramar för ett ämne finns inte. Olika syn på kunskap inom ett och 
samma ämne lever och verkar sida vid sida. Heterogeniteten känneteck-
nas också av att det råder skillnader mellan ålder, kön, social bakgrund, 
etnicitet, skrift- och mediekultur, skol- och ungdomskultur etc. Om den-
na heterogenitet skall återspeglas i skolans svenskundervisning och lära-
ren skall kunna balansera mellan vad som kan benämnas som en radikal/
starkt lärarstyrd pedagogik och en progressiv/svagt lärarstyrd pedagogik 
krävs av läraren att denne vet vad eleverna vet och kan. Vidare krävs en 
stor öppenhet för den mångfald och mångtydighet som kännetecknar det 
heterogena samhället. Därigenom kan inte heller undervisningen i första 
hand sträva mot konsensus utan snarare mot ett ständigt accepterande 
och prövande. Thavenius (1995) menar att 

[...] det kan inte finnas några generella modeller för eller någon sys-
tematisk framtåriktad kontinuitet i en undervisning som hela tiden 
måste ta ställning till styrningsproblem och samtidigt ge utrymme 
för det frivilliga och öppna (Thavenius, 1995, s. 235). 

För Thavenius är det inte intressant vad som är svenska i skolan utan fo-
kus ligger istället på hur ämnet kan bidra till att utveckla engagemang, 
öppenhet och acceptans i samhället. Detta engagemang och denna öp-
penhet och acceptans skall vila på en så rättvis och solidarisk grund som 
möjligt. Det finns alltså en tydlig politisk vinkling i hans syn på (svensk-)
undervisningen i skolan.

Under de senaste åren har flera företrädare inom den svenskdidaktiska 
forskningen velat lyfta fram svenskämnet som ett demokratiämne. Svensk-
an skall återta makten som det centrala bildningsämnet, men innehållet 
och inriktningen kan nu sägas vara någon annat än tidigare. I ett tema-
nummer av tidskriften Ut�ildning och Demokrati (Tidskrift för didaktik 
och ut�ildningspolitik. nr. 2, 2003) beskrivs svenska som demokratiäm-
ne som ett ämne där fostran till ansvarstagande, demokratiska samhälls-
medborgare är i fokus. Det deliberativa samtalet utgör grundstommen i 
svenska som demokratiämne och kan kortfattat förklaras som:

a) samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument 
ges utrymme,

b) […] tolerans och respekt för den konkret andra, det handlar 
om att lära sig lyssna på den andres argument,

c) […] kollektiv viljebildning , dvs strävan att komma överens el-
ler åtminstone att komma till temporära överenskommelser

 (Englund, 2000, s. 6). 
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Man kan därmed konstatera att argumenten för vad som skall känneteckna 
svenskämnet hämtas från de allmänt hållna skrivningarna om demokrati-
fostran i Lpo 94/Lpf 94 och inte från kursplanerna för ämnet. I svenska som 
demokratiämne finns också en föreställning om att om ”flerstämmighet” 
och ”dialog” (Liberg, s. 13-29) och ”det nödvändiga samtalet” (Molloy, s. 
77-91) äger rum i undervisning kan man fostra eleverna till demokratiska 
medborgare. Bergöö och Ewald menar i sin artikel i tidskriften att:

 
Ett sådant svenskämne tar sin utgångspunkt i elevers direkta och 
indirekta erfarenheter, i frågor som elever och lärare tillsammans 
”uppsöker, bearbetar, och förhåller sig till” genom olika estetiska 
uttrycksformer och läsningar (Bergöö & Ewald, 2003, s. 41). 

Influenserna från svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne är alltså up-
penbara och frågan är om det är någon egentlig skillnad mellan svenska 
som erfarenhetspedagogiskt ämne och svenska som demokratiämne. Mol-
loy (2007) diskuterar ytterligare en variant på svenskämnet och vill införa 
svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. Hennes syfte är att 
visa hur man kan kombinera kunskapsuppdraget med demokratiuppdra-
get. Mycket enkelt kan detta beskrivas som att lärares uppdrag i skolan 
innebär att dels fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare, och 
här kan läroplanen ses som det främsta styrdokumentet, dels skall de bi-
dra till att eleverna tillägnar sig olika former av kunskap, och här är det 
främst kursplanerna som är i fokus. 

Persson (2007) använder begreppen demokrati, narrativ fantasi och 
kreativ läsning när han försöker att ge litteraturen en legitim, central po-
sition inom skolämnet svenska. Med exemplifiering ur Molloys (2002) 
avhandling och med hänvisning till den amerikanska filosofen Nussbaum 
menar han att skönlitteratur har en potential som fostrare till demokra-
tisk samhällsmedborgare. Hans argumentation är i detta fall densamma 
som redovisats ovan om svenska som demokratiämne. Begreppet narrativ 
fantasi hämtar han också från Nussbaum och det innebär

[…] en förmåga att leva sig in i hur andra människor – med annor-
lunda villkor, erfarenheter och värderingar – tänker, känner och le-
ver. Det är en förmåga att skifta perspektiv och synvinkel, att se sig 
själv i den andre och den andre i sig själv (Persson, 2007, s. 257). 

Han understryker dock att litteraturläsning inte automatiskt innebär att 
den narrativa fantasin utvecklas och dessutom är det en sak att kunna 
känna empati gentemot en fiktiv person i en berättelse och en annan att 
känna en faktisk person i verkligheten. Med hjälp av litteratur, och andra 
medier, kan demokratiska och empatiskt sinnade medmänniskor utveck-
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las. Vad som dock krävs för att detta skall komma till stånd är den krea-
tiva läsningen, vilken beskrivs som en kombination av naiv läsning och 
kritisk närläsning. Den naiva läsningen är den erfarenhetsbaserade, gläd-
je- och lustfyllda och inkännande läsning medan den kritiska läsningen 
är en noggrann läsning där inte minst formen spelar en stor roll. ”En lit-
teraturundervisning som inte fäster någon som helst vikt vid litteraturens 
form kan knappast kallas för litteraturundervisning,” menar han. (Pers-
son, 2007, s. 270). På så sätt framstår Persson som formalist. Däremot 
tar han starkt avstånd från den nykritiska läsningen där faktorer utanför 
texten, som t.ex. författarens bakgrund, läsarens personliga läsning och 
erfarenheter, inte får kopplas till tolkningen. Sammanfattningsvis kan man 
konstatera att Persson (2007) argumenterar utifrån samma ståndpunkter 
som Pedagogiska gruppen. Han erkänner såväl populärkultur som film 
och andra medier som likvärdiga och möjliga bidrag till fostran av de-
mokratiska och empatiska samhällsmedborgare. På så sätt framträder ett 
starkt icke-elitistiskt drag. Skönlitterära texter är inte förmer eller bättre 
än andra texter i vid bemärkelse. 

Men om man vill fortsätta tilldela litteraturen en viktig och central 
plats i svenskämnet och svensklärarutbildningen tror jag att man 
tydligare måste förklara varför och på vilka sätt litteraturen kan 
spela en viktig roll (Persson, 2007, s. 276).

Enkelt uttryckt skulle man kunna tolka Persson (2007) som att skönlit-
teratur inte längre kan åberopa sin (förmodade) självklara roll i svensk-
undervisningen. Om skönlitteraturen skall överleva det inflytande som 
andra medier utövar på ungdomars liv måste den tydliggöra sina beve-
kelsegrunder och då räcker det inte med att åberopa historien eller en 
”hög” kulturell nivå. 

Svenskämnet i skolan har, som synes, getts och ges olika roller och 
funktioner beroende på vad som fokuseras. Ämnet förväntas kunna bi-
dra till fostran av demokratiska medborgare och (mer eller mindre) aktiva 
samhällsmedborgare, men också till moralisk fostran och till personlig-
hetsutveckling. Det förväntas ge kunskaper och färdigheter i och om det 
svenska språket och om litteratur. Det förväntas ge en bild av det svens-
ka och i första hand västerländska kulturarvet. Ämnet framstår därmed 
som ett mycket vitt och brett ämne vilket öppnar upp för många olika 
tolkningar och perspektiv. Olika lärare kan välja att fokusera vissa delar 
av ämnet medan andra delar beaktas i mindre utsträckning. Olika elever 
möter därmed också olika svenskämnen. 

Den relativistiska hållning som Thavenius (1991, s 74-75) ger uttryck 
framstår, enligt min uppfattning, som den enda hållbara när man skall stu-
dera svenskämnets roll och funktion i skola och samhälle och hur ämnet 
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tar sig uttryck i den konkreta undervisningen. Något svenskämne i abso-
lut mening finns inte och beroende på vad som studeras framträder olika 
uppfattningar och aspekter av ämnet. Svaret på frågan: Vad är svenska 
i skola? kan därmed besvaras med att det beror på vilken utgångspunk-
ten för frågan är och vem det är som frågar. Sett ur ett läroplansperspek-
tiv framträder ett svenskämne, ur ett kursplaneperspektiv ett annat, ur 
ett litteraturvetenskapligt perspektiv ett tredje, ur ett språkvetenskapligt 
perspektiv ett fjärde, ur ett elevperspektiv ett femte svenskämne osv. När 
G. Malmgren (1999) siar om vilken inriktning svenskämnet kommer att 
ta efter sekelskiftet frågar hon sig om det blir en återgång till ”[…] det 
gamla bildningsämnet och det gamla färdighetsämnet”, eller om det blir 
som hon hoppas ”[…] en förstärkning av den funktionella språksynen 
och den processinriktade skrivundervisningen i kombination med litte-
rära, humanistiska, estetiska och historiska inslag för alla” ( s. 117). Må-
hända kommer denna studie att kunna bidra till att ge ett svar på denna 
fråga och förhoppning. 

Avslutningsvis skall jag i detta avsnitt behandla de två just nu mest dis-
kuterade uppfattningarna om svenskämnet, svenska som erfarenhetspeda-
gogiskt ämne och svenska som demokratiämne, och den roll och funktion 
i skola och samhälle som dessa uppfattningar vill tillskriva ämnet. 

…mellan det privata och det offentliga
Som tidigare nämnts innebär svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 
och svenska som demokratiämne att elevernas egna frågeställningar har 
kommit att hamna i centrum. En aspekt av denna utveckling som jag me-
nar inte har kommit att belysas är dess förhållandevis starka fokus på 
elevernas egna privata erfarenheter och uppfattningar och den proble-
matik som kan kopplas till detta. I det följande skall jag behandla detta 
med utgångspunkt från Ziehe (1993). Ziehe menar att dagens ungdom 
har tillgång till och involveras i de vuxnas värld på ett mycket tidigare 
stadium nu än någonsin. 

Generationsbarriärer och språkliga tabu har demonterats i sådan 
omfattning att ungdomarna virtuellt har tillgång till samma värld 
som de vuxna. Detta är ett slags bonus för tidig mognad, men inne-
bär förstås samtidigt att skyddsnätet försvinner. Man skulle kunna 
säga att ungdomen är utsatt för en ständig kanonad av stora pro-
blem (miljöförstöring, upprustning, massarbetslöshet, utbildnings-
kris, teknologiska faror o s v) (Ziehe, 1993, s. 154) 

Samtidigt med detta måste ungdomarna utveckla sina egna intressen och sin 
identitet. Som en följd av detta ser han tre tendenser i vad han kallar ungdo-
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mens kulturella modernisering. Dessa är su�jektivering, ontologisering och 
esteticering (Ziehe, 1993, s. 154-159). Subjektiveringen innebär ett behov av 
att uppleva närhet och intimitet. Ontologisering ett uttryck för ett behov av 
en ordning, överordnad det personliga/subjektiva. Esteticering är ett behov 
av att uttrycka den leda och tristess man känner för tillvaron.

Skolan har enligt Ziehe ”förtingligats” och ”psykologiserats”. Den har 
blivit mer rationell och abstrakt vilket leder till att de människor som ar-
betar i skolan hänvisas till sig själva. Behovet att behandla och bearbeta 
det subjektiva ökar och tar sig uttryck i en önskan om närhet eller intimi-
tet dvs. subjektivering. För eleven innebär detta naturligtvis en paradox. 
Å ena sidan vet eleven att skolan är en institution där de förväntar sig att 
de skall lära sig något och att de skall belönas/bedömas för sina insatser. 
Å andra sidan finns tillfällen då eleven upptäcker och önskar att ta upp 
ämnen/frågor som är av privat karaktär och som inte skall ses som ämnen 
i samma mening som skolämnen och därmed inte bedömas. Närhet eller 
intimitet hör inte hemma i skolan, menar Ziehe. Skolan är en ritualiserad, 
teknisk-rationell organisation och inom en sådan finns inget utrymme för 
närhet och intimitet. Sett ur ett lärarperspektiv är detta problematiskt. 
Lärarna står mellan att å ena sidan vara lyhörda för eleverna och deras 
behov och å andra sidan är de representanter för skolans värld med dess 
styrdokument och krav på prestationer från eleverna. Den enskilde lära-
ren tvingas att pendla mellan närhet och distans. 

I svenskundervisningen finns stora möjligheter för denna pendling då 
svenskundervisning och inte minst litteraturstudier öppnar upp för frågor 
av mer intim och privat karaktär, naturligtvis beroende på vilken fokus 
av innehållet läraren gör. Den fokusering på det privata och intima, som 
lätt kan uppstå i svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne och svenska 
som demokratiämne, är alltså inte helt oproblematisk. Malmgren (1993) 
beskriver själv i en studie hur 

[… ] helklassamtalen som berör det intima, erfarenhetspräglade 
kunskapsfältet blir speciellt svåra. Pojkarna tenderar att dra sig 
undan och en liten grupp flickor går ibland in i dialog med läraren 
(Malmgren (1993, s. 235). 

Erixon (2004) visar på samma sätt hur ett diktskrivningsprojekt på gym-
nasiet, där syftet var att eleverna i diktens form skulle visa sin öppenhet i 
intima, privata frågor, inte ledde till att eleverna gärna offentliggjorde sina 
tankar. Han konstaterar också att diktskrivningsprojektet främst riktade 
sig till flickor medan pojkar hade ett mer passivt, instrumentellt förhål-
lande till diktskrivning. Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne rym-
mer alltså en starkt socialpsykologisk dimension. Redan 1977 diskute-
rade Malmgren & Thavenius denna aspekt av erfarenhetspedagogiken.11 



  31 

Med socialpsykologiska kvalifikationer menar de dels att elever de facto 
har möjligheter att delta i demokratiska processer inom klassrummets ra-
mar, dels att eleverna tillåts, vill och vågar höja sina kritiska röster. För-
fattarna menar t.o.m. att ”[…] de socialpsykologiska kvalifikationerna 
är en grundförutsättning i en verklighetsanknuten svenskundervisning” 
(Malmgren & Thavenius 1977, s. 301-302). Vad jag menar måste under-
strykas är de speciella krav som ställs på lärarna för att kunna arbeta er-
farenhetspedagogiskt. Läraren måste, förutom generella goda pedagogiska 
och svenskämnesdidaktiska kunskaperna , ha goda kunskaper om barns 
och ungdomars levnadsvillkor samt ett ha ett stort och brett intresse för 
samhällsfrågor och historia. Vidare bör läraren vara kunnig i etiska och 
andra existentiella frågeställningar. Att utgå ifrån elevernas erfarenheter 
och deras många olika världar innebär, precis som Malmgren & Thave-
nius understryker, att läraren betraktar dessa världar som mångdimensio-
nella, komplexa och rörliga.

Ett annat problem som Malmgren (1993) lyfter fram är hur läraren 
tvingas balansera mellan elevernas önskemål om vad undervisningen skall 
innehålla och vad läraren menar är det mest lämpliga innehållet som kan 
bidra till elevernas utveckling till demokratiska, kunniga samhällsmedbor-
gare. Ju mindre läraren styrde undervisningen desto mer tenderade elev-
erna till att antingen reproducera innehållet eller utveckla en mer ”[…] 
performance-orientering” (Malmgren, 1993, s. 238). 

Ytterligare en aspekt av både svenska som erfarenhetspedagogiskt 
ämne och svenska som demokratiämne är dess förhållande till begrep-
pet demokrati och demokratisk fostran. När Thavenius (2005) diskute-
rar de artiklar som ingår i det tidigare nämnda temanumret av Ut�ild�
ning och Demokrati, summerar han det med att det mesta tycks handla 
om demokrati som ett kulturellt projekt. Det goda, deliberativa samtalet 
och flerstämmigheten i all ära, men vartill syftar det? ”Räcker det verk-
ligen med att förstå?”, frågar han sig (Thavenius, 2005, s. 131). Han är 
positivt inställd till de goda idéer som ligger till grund för svenska som 
demokratiämne.

Men huvudintrycket är att det är idéer om ”det goda svenskämnet” 
som än så länge står i centrum. Det är goda idéer, ingen tvekan om 
den saken. Men ännu befinner de sig i en idealistisk värld, en utopi 
om man så vill, och det är ännu ingen konkret utopi. Svagheten är 
att analysen av den samhälleliga kontexten är outvecklad och att 
rekommendationerna saknar politiska perspektiv. Det är mer ex-
perten, specialisten än den intellektuella som talar i dagens texter 
(Thavenius, 2005, s. 140). 
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Vad Thavenius (2005) betonar är den dekontextualisering och avideologi-
sering av svenskämnet och dess innehåll som såväl svenska som demokra-
tiämne som svenska erfarenhetspedagogiskt ämne utvecklat. Han saknar 
ett politiskt perspektiv på svenska som demokratiämne som diskuteras i 
temanumret och, i vad han kallar ”det goda svenskämnet”, som han tycker 
sig se i den svenskämnesdidaktiska debatten som helhet. 

Vad jag i korthet här har velat belysa är att svenska som erfarenhets-
pedagogiskt ämne liksom svenska som demokratiämne nog mycket väl 
kan beskrivas som ”det goda svenskämnet”. Här är jag alltså av samma 
uppfattning som Thavenius (2005), men jag delar också hans uppfattning 
att detta goda svenskämne i alltför stor utsträckning tycks grunda sig på 
en övertygelse om att om tillräcklig ömsesidig förståelse infinner sig är 
grunden för ett demokratiskt samhälle lagd. Denna tankefigur grundar 
sig på att sociala och samhälleliga problem och samhällsutveckling kan 
lösas på interpersonell nivå och att alla människor är lika. Callewaert 
och Kallós (1992) uttrycker detsamma, om än kanske något tillspetsat, 
när de skriver:

Den rosa vågens representanter menar däremot, att det är forska-
rens uppgift att tala om för politikerna och för allmänheten vad 
som bör vara målet för den pedagogiska verksamheten. Men de 
teorier och de förslag som den rosa vågen arbetar med förutsätter 
en social verklighet som inte finns. Alla människor anses helt unika 
och dessutom besitta oändliga utvecklingsmöjligheter. De ekono-
miska, politiska och kulturella institutionerna är enligt detta syn-
sätt efter behag föränderliga – bara de inblandade skaffar sig den 
rätta informationen och det rätta sinnelaget. Alla sociala relationer 
är enligt detta synsätt i sista hand interpersonella där en ömsesidig 
förståelse, en dialog och ett samarbete är grundvalen för allt som 
sker (Callewaert & Kallós, 1992. s. 37).12

I likhet med Thavenius (2005) och Callewaert & Kallós (1992) menar jag 
att om man har demokratiska och därmed politiska ambitioner med sin 
undervisning måste dessa sättas in i ett större samhälleligt perspektiv. Det-
ta hindrar inte att även ’små’ frågor av mer eller mindre intim och privat 
karaktär kan ges utrymme i klassrummen, men det kräver av läraren en 
medvetenhet om och en förmåga att kunna balansera mellan närhet och 
distans, mellan det privata och det offentliga. 13
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Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att, på ett övergripande plan försöka beskriva, 
analysera och förstå svenskämnets roll och funktion i gymnasieskolan och 
samhället efter gymnasiereformen 1994. Mera konkret syftar studien till 
att beskriva, analysera och förstå de olika mål, innehåll och gestaltningar 
ämnet kommit att ges hos fyra gymnasielärare under läsåret 2004/2005. 
Relationen mellan lärarnas svenskundervisning och de olika faktorer som 
påverkar, begränsar och möjliggör undervisningen är i detta sammanhang 
av särskilt intresse. Vidare syftar studien till att, ur ett läroplansteoretiskt 
perspektiv, diskutera de sociala och politiska konsekvenserna av de valda 
svenskämnesperspektiven eller mer precist – de föreställningar om sam-
hället och den gode samhällsmedborgaren som de valda svenskämnesper-
spektiven implicerar. Studien har därmed två teoretiska utgångspunkter, 
ämnesdidaktik och läroplansteori.

Syftet kan brytas ner i följande centrala frågeställningar:
– Vilka uppfattningar om svenskämnets roll och funktion i gymnasiesko-

lan och samhället, efter gymnasiereformen 1994, ger de fyra lärarna 
uttryck för och vilka motiveringar ligger till grund för dessa uppfatt-
ningar?

– Hur kan dessa uppfattningar och motiveringar tolkas och förstås i ett 
mer övergripande, generellt perspektiv? 

– Hur gestaltas det specifika ämnesinnehållet i undervisningen och vilka 
faktorer kan tänkas ligga till grund för de transformationer ämnet ge-
nomgår?

– Vilka sociala och politiska implikationer kan uttolkas utifrån de upp-
fattningar, motiveringar och gestaltningar som framträder?

Studien syftar också till att diskutera om man kan urskilja likheter och 
olikheter och mer generella, övergripande drag inom svenskämnet och 
svenskundervisning på gymnasiet av idag. Kan man utifrån lärarnas ut-
talanden och konkreta undervisning och den senaste svenskdidaktiska 
och litteraturdidaktiska forskningen urskilja några generella linjer och 
tendenser som skulle kunna sägas beskriva hur svenskämnet kom att ta 
sig uttryck efter gymnasiereformen 1994? Och i så fall, hur skall dessa 
gemensamma linjer och tendenser förstås? 14

Studien kan därmed beskrivas som att den rör sig på två plan, ett retoriskt 
och ett praktiskt. Det retoriska planet berör dels de uppfattningar och före-
ställningar om svenskämnet och svenskundervisning som de kommer till ut-
tryck i bl.a. läroplaner och kursplaner och de faktorer som ligger till grund för 
detta, dels de uttryckta uppfattningar och föreställningar som lärarna själva 
ger uttryck för och de faktorer som ligger till grund för detta. Det praktiska 
planet berör den konkreta svenskundervisningen, dvs. de syften och mål och 
det innehåll och arbetsmetoder som ligger till grund för undervisningen samt 
de faktorer som påverkar, begränsar och möjliggör densamma. 
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avhandlingens disposition
I avhandlingens första kapitel presenteras den bakgrund och det samman-
hang i vilket studien skall läsas och förstås. Inledningsvis presenteras och 
diskuteras gymnasiereformen 1994 och de två centrala styrdokumenten, 
läroplanen (Lpf 94) och kursplanerna för kurserna svenska A och svenska 
B. Därefter följer en presentation och diskussion av olika uppfattningar 
om svenskämnet i grund- och gymnasieskolan. I detta sammanhang dis-
kuterar och analyserar jag mer ingående två aktuella uppfattningar om 
svenskämnet nämligen svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne och 
svenska som demokratiämne. Avslutningsvis presenteras avhandlingens 
syfte och frågeställningar. 

Kapitel två innehåller en översikt av vad jag benämner litteraturdidak-
tisk forskning och svenskdidaktisk forskning. Den litteraturdidaktiska 
forskningen behandlar i huvudsak skönlitteraturens roll och funktion i 
grund- och gymnasieskolan medan den svenskdidaktiska forskningen har 
ett bredare perspektiv. Kapitlet avslutas med en presentation och diskus-
sion av lärares arbete utifrån ett allmänpedagogiskt perspektiv. Varje av-
snitt i kapitlet avslutas med en kortare sammanfattning.

I det tredje kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkterna för av-
handlingen, dvs. ämnesdidaktik och läroplansteori. I avsnittet om ämnes-
didaktik presenteras också mer ingående begreppen ”pedagogical content 
knowledge” och ”transformation”. Avsnittet avslutas med en diskussion 
om olika uppfattningar om svenskämnets roll och funktion i skola och 
samhälle. Det ämnesdidaktiska perspektivet syftar till att belysa relatio-
nen mellan innehåll och elev, dvs. hur lärare resonerar och argumenterar 
för det undervisningsinnehåll som väljs, presenteras och gestaltas i un-
dervisningen. Det läroplansteoretiska avsnittet innehåller dels en genom-
gång av ramfaktorteori som grund för läroplansteorins framväxt, dels en 
genomgång och diskussion av läroplansteorin. Klassifikation och inram-
ning är två ytterligare begrepp som presenteras i detta kapitel. Dessa två 
begrepp, tillsammans med begreppet läroplanskod syftar till en fördjupad 
diskussion och analys av relationen innehåll – individ – samhälle. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande beskrivning av en modell som ligger till 
grund för studiens genomförande och som visar hur yttre och inre ram-
faktorer på olika sätt och i olika grad, påverkar, möjliggör och begränsar 
undervisningsprocessen.

I kapitel fyra presenteras undersökningen metod och material. Under-
sökningen är etnografiskt inriktad och dess huvudsakliga material består 
av intervjuer och klassrumsobservationer. Övrigt material är fältanteck-
ningar, minnesanteckningar och lektionsplaneringar.

Kapitel fem kan sägas utgöra studiens huvudkapitel. I detta kapitel pre-
senteras studiens resultat. Parallellt med presentationen av de iakttagelser 
som gjorts genomförs också en första analys av det empiriska materialet. 
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De fyra lärarna som ingår i studien presenteras och analyseras utifrån ett 
flertal centrala perspektiv såsom deras bakgrund, erfarenheter och berät-
telser om svenskämnet och utbildning, deras förhållande till styrdokument, 
skolan som institution, lärarnas uppfattningar om eleverna och deras re-
lation till gymnasieskolan och svenskämnet samt slutligen i förhållande 
till vad det innebär att vara lärare. Därefter presenteras och beskrivs olika 
undervisningssekvenser. Avslutningsvis presenteras och diskuteras lärarnas 
uppfattningar om svenskämnets roll och funktion i skola och samhälle.

Kapitel sex innehåller analyser och tolkningar av de fyra lärarnas lä-
rarkoder, dvs. den samlade bilden av varje enskild lärares uppfattning och 
föreställning om svenskämnets roll och funktion i skola och samhälle sett 
mot bakgrund av såväl yttre som inre ramfaktorer och som konkretiseras 
i undervisningen. De fyra lärarnas lärarkoder presenteras vidare som olika 
spänningsfält inom vilka deras pedagogiska praktik utspelas. 

Avhandlingen avslutas med en sammanfattning och diskussion av un-
dersökningens resultat sett utifrån ett ämnesdidaktiskt och läroplansteo-
retiskt perspektiv. Den ämnesdidaktiska sammanfattningen och diskussio-
nen förs i två avsnitt. För det första diskuteras, utifrån föreliggande studie 
och tidigare forskning om man kan urskilja likheter och olikheter och mer 
generella, övergripande drag vad gäller svenskämnet på gymnasiet efter 
gymnasiereformen 1994. För det andra diskuteras hur innehållet trans-
formeras till de specifika undervisningssituationer som observerats. Den 
centrala frågeställningen i detta sammanhang är hur det specifika innehål-
let gestaltats i undervisningen och vilka faktorer som kan tänkas ligga till 
grund för de transformationer ämnet genomgår. Det läroplansteoretiska 
perspektivet behandlar relationen innehåll – individ – samhälle, dvs. de 
sociala och politiska implikationer som kan uttolkas utifrån de uppfatt-
ningar, motiveringar och gestaltningar som framträder. 
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Noter

 1 Förutom dessa sexton program finns det Individuella programmet vilket syftar till 
att fånga upp de elever som ännu inte har tillräckliga betyg för att påbörja ett natio-
nellt program. Ett sjuttonde program, Teknikprogrammet, infördes 2000. För varje 
program finns också specifika programmål.

2  Kärnämnena är svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhälls-
kunskap, religionskunskap, idrott och hälsa, estetisk verksamhet, naturkunskap. 
Karaktärsämnen är ämnen vilka återspeglar programmets karaktär och uppbygg-
nad. För t.ex. Naturvetenskapsprogrammet är ämnen som matematik, fysik, kemi 
och biologi karaktärsämnen medan fordonsteknik och fordonskunskap är ett ka-
raktärsämne inom Fordonsprogrammet. Karaktärsämneskurserna varierar inom 
programmen beroende på programmens inriktning.

3  I en analys av gymnasiereformen utförd av Skolverket, Reformeringen av gymna�
sieskolan – en sammanfattande analys (2000), framgår bl.a. att reformeringen av 
gymnasieskolan i första hand kom att beröra dess organisation, att politiker ofta 
överlät organiseringen av gymnasieskolan till tjänstemän och lärare, att lokala ut-
värderingar av olika program sällan genomfördes, att lärare ofta kom att fokusera 
tolkningar av betygskriterier istället för pedagogiska diskussioner kring innehåll och 
arbetsmetoder. Andra aspekter av gymnasiereformen beskrivs bl.a. i de utvärdering-
ar av gymnasieprogram som genomförts. Så konstaterar man t.ex. att behovet av 
stödinsatser är stort inom vissa program, att elevinflytande och elevernas valmöj-
ligheter är otillfredsställande, att samverkan mellan karaktärsämnen och kärnäm-
nen inte fungerar tillfredsställande och slutligen lyfter man fram problematiken med 
”[ ] arbetet med de personlighetsutvecklande målen (Fem gymnasieprogram under 
omvandlingstryck. Utvärdering av gymnasieprogram 1997. Huvudrapport, 1998, 
s. 209). Vad gäller lärarnas deltagande i utvecklingen av gymnasieskolan diskute-
ras bl.a. varför de väljer att delta i utformandet av nya lokalt utformade grenar el-
ler kurser istället för att utveckla den egna undervisningen. Flera förklaringar till 
detta anges. Antingen ser lärarna de nationella styrdokumenten som regelverk för 
hur verksamheten skall bedrivas eller också uppfattar de styrdokumenten som allt-
för specificerade eller också väljer de att utveckla lokala grenar/kurser för att på så 
sätt profilera sig själva i den komplexa värld som skolan är en del av. Det ligger inte 
inom ramen för denna studie att diskutera gymnasiereformens genomförande, men 
de ovannämnda ramfaktorerna är ändå av betydelse för att förstå lärares arbete och 
också hur svenskämnet kan gestaltas i undervisningen.

4  De kursplaner och ämneskommentarerna som används i det följande är hämtade 
från Skolverkets hemsida.http://www.skolverket.se (hämtade 2007-11-26). Ämnes-
kommentarerna finns i anslutning till kursplanerna från 1999/2000. Då jag tolkar 
det som att de övergripande intentionerna i kursplanen från 1994 också gäller för 
de reviderade kursplanerna menar jag att ämneskommentarerna även är giltiga för 
dessa kursplaner. 

5  För en ingående analys och jämförelse mellan kursplanerna från 1994 och de revi-
derade kursplanerna från 2000 se Lundström (2007: 137-144). En historisk genom-
gång av kursplanerna från Lgy 65 till Lgy 70, Supplement 80 finns i G. Malmgren 
(1999, s. 90-118). I Lundgren, Lundahl, Román, H. (2004, s. 67-97), finns också 
en historisk genomgång och analys av kursplaner i svenska. 

6  För en mer ingående presentation av Bernsteins teori se kapitlet Teoretiska utgångs-
punkter och analysmetod.

7  Persson (2007) fokuserar i första hand litteraturläsningens roll i svenskämnet men 
hans analys är övergripande och kan därför också, enligt min uppfattning, applice-
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ras på debatten om svenskämnet i sin helhet. I sin analys av grundskolans kursplan, 
som han dock menar även i stort gäller för gymnasieskolan, sammanfattar han att 
de legitimeringar för ämnet som förs fram ”[…] i huvudsak är svaga, explicita och 
positivt formulerade” ( s. 137-138). Vidare konstaterar han att litteraturläsning 
framstår som ett medel och inte som ett mål i sig. Dessutom betonas den individua-
listiska inriktningen starkt. Läsning sker främst för att ge olika upplevelser, kunska-
per och bidra till språkutveckling. 

8  För en mer ingående presentation och analys se Hultin (2006, s. 62-67).
9  För en mer ingående presentation av Bernsteins teori se avsnittet Teoretiska utgångs-

punkter och analysmetod.
10  Pedagogiska gruppen var ett antal, i första hand litteraturvetare vid Lunds univer-

sitet, som på ett mycket tidigt stadium intresserade sig för svensk- och litteraturdi-
daktiska frågeställningar. I gruppen ingick bl.a. Jan Thavenius, Lars-Göran Malm-
gren, Gun Malmgren Jan Nilsson, Bengt Linnér och Olle Holmberg. Se Bergöö, K. 
(2005,. s. 35-84) för en mer ingående presentation av och diskussion om Pedagogisk 
gruppens arbete och ställningstaganden. 

11  Se Malmgren & Thavenius (1977, s. 288-311).
12 Callewaert & Kallós (1992) artikel publicerades redan 1976 i tidskriften Forskning 

om Utbildning 3 (1). I . Kallós. (1979) anförs kritik mot den sk dialogpedagogiken 
ur ett marxistisk perspektiv. Den genomgång, analys och kritik som Kallós presen-
terar kan till vissa delar även appliceras på svenska som demokratiämne. Dialog-
pedagogiken framställdes under 1970-talet som ett alternativ till vad man kallade 
förmedlingspedagogik och den utvecklingspedagogiska modellen. Dialogpedago-
giken fokuserar tillit, relationer och samspel mellan barn/elever och vuxna/lärare. 
Det handlar om ett medvetet och bestämt förhållningssätt hos lärarna där attityder, 
känslor och dialog är nyckelord. Kallós visar också att i dialogpedagogiken framstår 
samhället som förhållandevis konfliktfritt och det är upp till den enskilde medborga-
ren att engagera sig om denne vill förändra samhället. ”Den organiserade kampen i 
klassamhället har ersatts av en individuell kamp där många enskilda människor har 
möjlighet att förändra sin situation” (s. 96). Intressant är också att det dialogpeda-
gogiska arbetssätt som presenteras i förskolans arbetsplan visar sig ha stora likheter 
med det material – Basfärdigheter i svenska – som gavs ut av dåvarande Skolöver-
styrelsen 1976.

13  Se Ziehe (1993, s. 80-103) för en diskussion kring hur en lärare skulle kunna för-
hålla sig i denna balansakt. 

14  Jag menar att det finns många likheter mellan de senaste svenskdidaktiska studier 
som genomförts och föreliggande studie eftersom de alla bygger på intervjuer av 
svensklärare och i de flesta fall också på iakttagelser av svensklärares konkreta un-
dervisning (se kapitel Forskningsöversikt, avsnittet svenskdidaktisk forskning). På 
så sätt skulle man kunna säga att denna kommentar och analys har en teoretisk ge-
nerell giltighet. Syftet med jämförelsen är däremot inte att försöka urskilja någon 
typisk svensklärare. Syftet är inte heller att jämföra och gradera de olika lärarnas 
uppfattningar och föreställningar om svenskämnets roll och funktion i skola och 
samhälle.
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KapitEl 2

Forskningsöversikt

I den presentation och diskussion som följer nedan skiljer jag mellan vad 
jag kallar litteraturdidaktisk forskning och svenskdidaktisk forskning.1 
Den litteraturdidaktiska forskningen behandlar i huvudsak skönlittera-
turens roll och funktion i grund- och gymnasieskolan medan den svensk-
didaktiska forskningen har ett bredare perspektiv. Gränsdragningen dem 
emellan är vag och fyller i detta sammanhang endast funktionen att un-
derlätta presentationen och diskussionen. Avslutningsvis presenteras och 
diskuteras forskning och debatt kring lärares arbete utifrån ett mer all-
mänpedagogiskt perspektiv.

Den litteraturdidaktiska och svenskdidaktiska genomgången syftar till att 
beskriva och diskutera för denna studie relevant forskning från, i huvudsak, 
1990-talet fram till och med 2007. Ett andra syfte är att också positionera 
denna avhandling inom ramen för det svenskdidaktiska forskningsfältet. 
Syftet med det allmänpedagogiska perspektivet är att ge en mer generell 
bild av lärares arbete och de förändringar som yrket står inför idag. 

Redan inledningsvis skall här nämnas att den litteraturdidaktiska och 
svenskdidaktiska forskning som presenteras i huvudsak har bedrivits på 
två olika sätt. Den litteraturdidaktiska forskningen består främst av studier 
av texter av olika slag som t.ex. studentuppsatser, litteraturhandböcker, 
skolantologier och olika officiella dokument. Undantag från dessa är Lin-
nérs (1984) och Elmfeldts (1997) studier som utgör studier av den egna 
undervisningen. Den svenskdidaktiska forskningen består nästan utan un-
dantag av deltagande klassrumsobservationer kombinerade med kvalita-
tiva forskningsintervjuer och i vissa fall även kombinerade med mindre 
enkätundersökningar. Intressant är att flera av de svenskdidaktiska studi-
erna har svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne som referenspunkt för 
sina undersökningar (Linnér 1984, G. Malmgren 1992b, Elmfeldt 1997, 
Molloy 2002, Olin-Scheller 2006, Bommarco 2006, Bergman 2007). 

litteraturdidaktisk forskning
Litteraturundervisningens historia i Sverige och dess traditioner har ingående 
behandlats av Thavenius (1991). Han lyfter bl.a. fram latinundervisningens 
betydelse för undervisningens utveckling och urskiljer också läroverkstra-
ditionen som den dominerande och främsta formen av litteraturundervis-
ning. Läroverkstraditionen beskrivs som ”[…] det höga, det manliga och 
det andliga” (Thavenius, 1991, s. 359). Mot dessa tre bildningsideal ställs 
sedan folkskolan som det låga, flickskolan får stå för det kvinnliga och yr-
kesskolan för det materiella. Intressant är att Thavenius (1991) inte kan hit-
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ta något som pekar på att yrkesskolornas modersmålsundervisning skulle 
innehålla någon läsning av skönlitteratur överhuvudtaget. 

En av de tidigare studierna av litteraturundervisning och de villkor som 
omger undervisningen genomfördes av Linnér (1984). Fokus för Linnérs 
studie är de institutionella ramarnas betydelse för litteraturläsning. Den 
litteraturläsning det handlar om i detta sammanhang är densamma som 
svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Ambitionen med avhandlingen 
är att ”[…] försöka urskilja i vilken utsträckning det sätt att läsa skönlit-
teratur som vi vill etablera, riskerar att fångas i skolans instrumentalism” 
(Linnér, 1984, s. 49). Med instrumentalism menas att eleverna, av olika 
anledningar, visar ett formellt förhållningssätt till undervisningen. De ut-
för det läraren planerat, men inte utifrån att de vill lära sig något utan 
därför att de förväntar sig någon form av belöning. Studien visar bl.a. att 
eleverna uppvisar olika förhållningssätt till den erfarenhetsbaserade läs-
ningen oavsett om de går i Komvux eller deltar i en studiecirkel. En ge-
nerell tendens som studien ändå visar är att eleverna på Komvux har ett 
mer instrumentellt förhållningssätt till läsning av skönlitteratur än vad stu-
diecirkeldeltagarna har. Vidare har deltagarna i studiecirkeln mindre för-
väntningar på svenskämnet och litteraturämnet än vad Komvux-eleverna 
har. En av Linnérs slutsatser är att skolan med dess jämförelsevis starkare 
institutionella ramar påverkar läsningen av skönlitteratur. Eleverna inter-
naliserar skolans institutionella ramar och därmed kan de beskrivas som 
att de bidrar till att eleverna utvecklar inre ramar för läsningen. Denna 
inre, institutionaliserade läsning möter dock andra sätt att läsa som elev-
erna internaliserat och som finns utanför skolan och det är i mötet mellan 
dessa två läsningar som man skall förstå elevernas olika förhållningssätt 
till läsning på erfarenhetsbaserad grund.2

Med hjälp av Bernsteins begrepp kod, klassifikation och inramning dis-
kuterar Linnér problematiken med att arbeta erfarenhetspedagogiskt inom 
ramen för 1980-talets skola. 3 Målet med studien/undervisningen var att 
utifrån svaga ämnesgränser (svag klassifikation) och svag styrning (svag 
inramning) av litteraturläsningen ”[…] utveckla elevernas sociala och 
historiska förståelse då det gäller centrala humanistiska problem” (L-G. 
Malmgren 1996, s. 89). Läraren ställdes då inför dilemmat att ibland med 
stark styrning få eleverna att arbeta enligt erfarenhetspedagogiken, vilket 
står i konflikt med dess syfte och mål. ”Detta är ett dilemma i vår peda-
gogik och är avhängigt växlingarna i inramningens styrka,” menar Linnér 
(1984, s. 196). Linnérs huvudpoäng är att en undervisningsstrategi som 
präglas av stark klassifikation och stark inramning också framkallar ett 
instrumentellt förhållningssätt till läsning. 

Flera andra arbeten som publicerats under senare år är mycket inrik-
tade på innehållsfrågan bl.a. skolans litterära kanon och gymnasieskolans 
litteraturundervisning och dess innehåll. Sju studier, Danielsson (1988), 



  41 

Martinsson (1989), Brink (1992, 2006) och Englund (1997), Elmfeldt 
(1997) samt Ullström (2003) behandlar dessa aspekter. Elmfeldts (1997) 
studie är den enda av dessa sju studier som berör konkret klassrumsun-
dervisning.

Danielsson (1988) granskar skolantologier från 1945-1975 ur två per-
spektiv, dels litterärt dels tematiskt. Hon konstaterar bl.a. att de olika an-
tologierna förhåller sig olika strikt till gällande styrdokument och att de 
senare antologierna frångår kravet på förmedling av västerländsk kanon 
och istället inriktas mot samhällsdebatt. Brink (1992) analyserar urvalet 
och värderingarna i läromedel på gymnasiet 1910-1945. Till skillnad från 
Danielsson (1988) behandlar Brink (1992) såväl litteraturhistoriska läro-
böcker som skolantologier och hela fristående verk. Brinks arbete liknar 
och kompletterar Danielssons studie och han konstaterar bl.a. att den lit-
terära kanon var förvånansvärt stabil under denna period. Martinsson 
(1989) utgår ifrån studenters uppsatser för att komma åt den tradition och 
betydelse som studenter vid gymnasiet har lagt vid litteraturundervisningen 
under åren 1865-1968. Syftet är att dels utifrån studentuppsatser beskriva 
litteraturundervisningen i ett svenskt gymnasium 1865-1968, dels att för-
söka att identifiera och beskriva några av de bakomliggande faktorer till 
den syn på litteratur som framträder. I sin analys av studentuppsatserna 
urskiljer Martinsson tre förhållningssätt hos studenterna som han kallar 
det idealistiska, det historisk-empiriska och det psykologiskt-symboliska. 
Dessa förhållningssätt hos studenterna återspeglar det grundläggande lit-
terära förhållningssätt som var dominerande under deras egen studietid. 
På så sätt kan man konstatera att lärarna traderade sin egen litterära syn 
mer eller mindre direkt från universitetet till läroverket/gymnasiet. 

Englunds (1997) avhandling behandlar skolans tal om litteratur i Sve-
rige och Frankrike under 1920- och 1980-talen. Avhandlingen utgår, 
liksom de tidigare nämnda, utifrån litteraturhistoriska verk och skolan-
tologier. Centrala frågeställningar för Englund är hur litteraturen struk-
tureras och organiseras, vad som kännetecknar urvalet och vad som räk-
nas som litteratur. Vidare behandlas hur litteraturen är tänkt att studeras 
och framförallt allt vilken roll litteraturstudierna spelar i överförandet av 
erfarenheter mellan generationer. En av Englunds slutsatser är att littera-
turen under 1920-talet uppfyllde rollen som förmedlare av ett nationellt 
arv. Arv och nation är de centrala begrepp som återspeglar litteraturens 
roll och funktion. Kronologisk litteraturhistoria och ”stora” författare var 
det som styrde innehållet. Under 1980-talet fick litteraturen rollen som 
medel för att bearbeta samhälleliga och medmänskliga problem. Textens 
innehåll sattes i fokus. Litteraturundervisning om språk och litteratur fick 
stå tillbaka för engagemang och politisk medvetenhet. Englund menar att 
litteraturundervisningen under 1980-talet kan ses ”[…] inom ramen för 
ett demokratiskt-socialt projekt” (Englund, 1997, s. 192). 
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Huvudsyftet med Ullströms (2003) avhandling är ”[…] att närmare un-
dersöka hur bilden av Strindberg gestaltats i gymnasiets litteraturunder-
visning” (2002, s. 15). Ullström studerar i detta sammanhang också litte-
raturundervisning och lärande. Som underlag för undersökningen ligger 
bl.a. litteraturhandböcker, läroböcker och antologier för gymnasiesko-
lan, offentliga dokument som undervisnings- och läroplaner samt sist 
men inte minst 300 studentuppsatser från åren 1912, 1923, 1943, 1950 
och 1960. Den bild av Strindberg som framträder varierar över tid, visar 
det sig. Studentuppsatserna motsvaras också ofta av den bild som läro-
böckerna presenterar, även om en del uppsatser avviker från den gängse 
bilden och har ett mer personligt anslag. Elmfeldt (1997) behandlar i sin 
avhandling vad som sker när man/han undervisar i litteratur. Utifrån oli-
ka undervisningssituationer med elever i två avgångsklasser i gymnasiet 
analyserar och reflekterar han kring elevers reception av texter och lära-
rens roll vid dessa möten av texter. Med textanalytiska metoder försöker 
Elmfeldt komma åt vad som sker under litteraturundervisningen. Han 
försöker att tolka och analysera hur såväl läraren (han själv) som elever 
uppfattar och behandlar de litterära texter som tas upp i undervisnings-
situationen. Elmfeldt konstaterar bl.a. att det erfarenhetspedagogiska 
anslag hans litteraturundervisning har stöter på patrull på så sätt att de 
institutionella förutsättningarna försvårar arbetet. Han presenterar tre 
avgörande faktorer i detta sammanhang. Dels har undervisningen utgått 
ifrån en bestämd litterär kanon som gäller på skolan, dels finns en tanke 
på skolan att denna litterära kanon skall behandlas enligt vissa bestämda 
mallar. Slutligen finns den föreställningen hos eleverna att litteraturunder-
visningen skall gå till på ett visst bestämt sätt och att erfarenhetspedago-
giken i förhållande till den föreställningen kan uppfattas som ”flummig” 
(Elmfeldt, 1997, s. 317). 

Malmgren och Nilsson (1993) och L-G. Malmgren (1997) har genom-
fört studier om svenskundervisning på grundskolenivå (mellanstadiet). 
Med ett tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt har de i ett större 
projekt arbetat med eleverna och bl.a. utifrån receptionsteoretiska per-
spektiv studerat deras litteraturläsning i ett utvecklingsperspektiv. Båda 
studierna har svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne som grundför-
utsättning. Sammanfattningsvis beskriver författarna det som att littera-
turläsning ytterst handlar om en grundläggande socialisationskonflikt hos 
eleverna. Eleverna balanserar i sin läsning mellan barndomen och ung-
dom/tidig vuxendom. En av huvudpoängerna i L-G. Malmgrens (1997) 
resonemang om litterär socialisation och tolkningskompetens är att såväl 
institutionella som psykologiska faktorer spelar roll liksom val av teman, 
val av texter och de specifika undervisningssituationerna. L-G. Malmgren 
(1997) applicerar därmed ett brett kontextuellt perspektiv på undervis-
ning och lärande. 
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Vad gäller litteraturdidaktiska undersökningar skall avslutningsvis här 
också Brinks (2006) studie nämnas. I en enkätundersökning har han frå-
gat 75 lärare om deras uppfattning av litteraturundervisning. 26 av lärarna 
var litteraturvetare som arbetade inom lärarutbildningen, 24 var littera-
turvetare som arbetade utanför lärarutbildningen och 25 var verksamma 
gymnasielärare. Två av frågorna berörde dels vilket innehåll de anser är 
mest angeläget att undervisa om, dels vad som är ämnets mest utmärkan-
de drag. Den västerländska kanon (med exemplifieringar av Sapho, Sha-
kespeare och Kafka) anses av alla gymnasielärarna utom en vara det mest 
angelägna innehållet. Denna uppfattning delar de för övrigt med samtliga 
tillfrågade lärare. Därefter kom bland gymnasielärarna ett ”Brett nationellt 
kulturarv” och sedan ”Vår nationella kanon”. Denna rangordnig delade 
gymnasielärarna med litteraturvetare som inte arbetade inom lärarutbild-
ningen. Anmärkningsvärt är att av de nio innehållskategorier som fanns 
att välja bland placerade gymnasielärarna en kategori benämnd ”Egen 
kategori” före kategorin ”Ungdomslitteratur och populärlitteratur”. Sett 
mot bakgrund av populärkulturens, i alla former, enorma inflytande på 
barn och ungdomars liv och identitetsskapande är detta ytterst intressant. 
Persson (2000) diskuterar frågan om populärkulturens roll i skolans lit-
teraturläsning och visar också hur populärkulturen historiskt sett alltid 
har haft svårt för att erhålla en stark position i skolan. Tyvärr, menar han, 
präglas skolan alltför mycket av en dualistisk syn som skiljer på högt och 
lågt, teori och praktik. Han menar att en vidgad och inkluderande syn på 
estetik och kultur ”[…] som inkluderar både högt och lågt och som inte 
separerar teori och praktik alltmer framstår som en nödvändighet för en 
konstruktiv kulturpedagogik i skolan” (Persson, 2000, s. 65). 

Några slutsatser man kan dra av Brinks (2006) studie är att uppfatt-
ningen om värdet av en litterär kanon av något slag lever starkt kvar. Vi-
dare räcker inte de nio kategorierna till för att beskriva gymnasielärarnas 
arbetssituation. De enskilda eleverna, det specifika gymnasieprogrammet, 
undervisningens tema eller film är alternativ som de uppger som påverkar 
val av innehåll för undervisningen. Det mest förvånande är att ungdoms- 
och populärlitteratur kom så pass långt ner i listan, liksom fördelningen 
mellan kvinnliga och manliga författare. Här skall dock nämnas att av-
stånden mellan den kategori som kom på femte plats ”Världslitteratur 
som överskrider Västerlandets kanon” och den som kom på åttonde plats 
”Urval med rättvisa proportioner kv/m” var liten. Mer rättvist vore att 
betrakta dem som en gemensam grupp. Trots detta är det inte orimligt att 
anta att populärkulturen, i vid bemärkelse, och kvinnliga författare fort-
farande har svårigheter med att få utrymme i det innehåll som bestäms 
av svensklärare i litteraturundervisningen.

När gymnasielärarna skall beskriva vad som är ämnets mest utmär-
kande drag anger de, liksom samtliga andra lärare i undersökningen, ”Ett 
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bildningsämne” som nummer ett. Som nummer två placerar gymnasielä-
rarna ”Ett färdighetsämne”, och därefter kom i respektive ordning ”Ett 
ämne som utvecklar läslust”, ”Ett demokrati och värdegrundsämne”, 
”Det centrala är vetenskapligt förhållningssätt/kritiskt tänkande”, ”Ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne” och slutligen ”Eget alternativ”. Brink me-
nar att det är förvånande att så få gymnasielärare anger ”Ett erfarenhets-
pedagogiskt ämne”. Fem av dem anger att de inte vet vad beteckningen 
står för medan en lärare anger att det ”[…] hör hemma på en lägre nivå 
än gymnasiet, medan ytterligare en anser att ”erfarenhetspedagogik ryms 
bättre i Sv A än i Sv B” (Brink, 2006, s. 163). 

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Brinks (2006) undersökning 
visar att den västerländska/nationella kanon fortfarande har en stark ställ-
ning i litteraturundervisning, eller åtminstone i lärares föreställningar om 
litteraturundervisning. Kanon och bildning intar de överlägset främsta po-
sitionerna när lärare talar om litteraturundervisning. Tidigare forskning, 
(Danielsson 1988, Martinsson 1989, Brink 1992, Englund 1997),visar att 
den litterära kanon var mycket stabil fram till 1960-talet, då texter av sam-
hällsengagerande karaktär gavs mer utrymme. Här finns uppenbarligen en 
spänning vad gäller innehållsfrågan. Lärare talar å ena sidan om kanon och 
bildning samtidigt som andra texter och medier, som inte kan sägas höra 
till en vedertagen traditionell kanon, kräver utrymme i undervisningen. 
Att en litterär kanon lever kvar i lärarnas föreställningar om litteraturun-
dervisning säger dock ingenting om hur undervisningen bedrivs. 

Både Linnér (1984) och Elmfeldt (1997) och även L-G. Malmgren 
(1997) visar hur starka de institutionella ramarna är och hur svårt lärare 
har för att implementera ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv i svensk-
undervisning. Brink (2006) diskuterar inte denna problematik i sin un-
dersökning, men han konstaterar ändå att få gymnasielärare känner till 
eller anger erfarenhetspedagogik, dvs. svenskämnet som ett övergripande 
historiskt humanistiskt bildningsämne, som grund för sin svenskunder-
visning. Gymnasielärarna i Brinks undersökning uppger dock att de an-
passar innehållet till de olika elevgrupper de undervisar och att eleverna 
alltmer deltar i urvalet av innehåll. Brink menar att denna förändrade 
inställning till såväl innehåll som arbete med litteratur som kan märkas 
hos gymnasielärarna ändå visar på ett närmande till ett erfarenhetspeda-
gogiskt förhållningssätt. 
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Svenskdidaktisk forskning
G. Malmgrens studie (1992b), vilken för övrigt är den studie som på all-
var ledde mig in på de generella svenskdidaktiska frågeställningarna, be-
handlar dels en ämnesdidaktisk aspekt av svenskämnet, dels en kulturell-
litterär socialisationsaspekt av ämnet. Utifrån tidigare (1992a) intervjuer 
av lärare och analys av Supplement 80 kommer hon bl.a. fram till att hon 
kan urskilja vissa gränsdragningar mellan vad hon kallar en förmedlings-
pedagogisk uppfattning av svenska och en öppen elevcentrerad syn på 
svenska. De intervjuade lärarna i avhandlingen placeras längs en axel där 
respektive uppfattning utgör de två polerna. Malmgren konstaterar att 
tre av de fem intervjuade lärarna har en stark tilltro till sin akademiska 
utbildning och gärna vill förmedla de kunskaper de tillgodogjort sig där 
till eleverna. Intressant är dock att lärarna har olika förhållningssätt till 
hur denna tradition skall förmedlas. Två av lärarna har ett interaktionis�
tiskt förhållningssätt medan den tredje vill fömedla ”[…]den o�ligatoriska 
litteraturhistoriska kursen” (G. Malmgren 1992b, s. 317). Ytterligare en 
intressant iakttagelse som hon gör är att en av de två lärarna som har ett 
interaktionistiskt förhållningssätt trots detta misslyckas i sitt möte med 
eleverna i en tvåårig verkstadsklass på grund av att det innehåll hon vill 
förmedla inte tas emot av dem. De övriga två lärarna har ett mer pragma-
tiskt och flexibelt förhållningssätt till svenskundervisningen där anpassning 
till eleverna och arbetsklimatet är det som avgör undervisningens innehåll. 
Dessa två lärare undervisar på tvååriga yrkesförberedande linjer. 

Ett flertal avhandlingar, vilka ur olika perspektiv studerat svenskämnet 
och svenskundervisning på grundskolan och gymnasieskolan, har produ-
cerats under de senaste åren. 4 De studier som behandlas här är produce-
rade mellan 2002 och 2007. Samtliga behandlar svenskundervisningen i 
konkreta undervisningssammanhang. En av studierna, (Bergöö 2006), be-
handlar dock lärarutbildningen i svenska på högskolenivå. Det finns flera 
likheter mellan dessa avhandlingar och även om de behandlar svenskun-
dervisningen i stort kan man märka att en viss fokus ligger på undervis-
ning med hjälp av skönlitteratur. 

Molloy (2002) behandlar mötet mellan läraren, litteraturen och elev-
en på grundskolans högstadium. Hon anlägger tre perspektiv i sin studie: 
ett ämnesdidaktiskt perspektiv, ett receptionsteoretiskt perspektiv och ett 
genusperspektiv. Av studien framgår att hon förordar ett erfarenhetspe-
dagogiskt svenskämne och en av hennes poänger är att de konflikter som 
finns i samhället återspeglas i klassrummet och skall därför behandlas där. 
Lärarna i studien är dock tveksamma till detta och undviker maktkon-
flikter, menar hon. Det som ytterst ligger till grund för urvalet av innehåll 
ger en mångsidig bild. Lärarna väljer bl.a. skönlitteratur som de själva 
mött i sin egen skolgång eller därför att det helt enkelt är den litteratur 
som finns på skolan eller därför att de vill ge eleverna läslust. Det händer 
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också att lärare rekommenderar elever, och använder själva i undervis-
ningen, böcker som de inte läst. 

Den bild av lärarnas uppfattning om och gestaltning av svenskäm-
net, Molloy använder begreppet konstruktioner, som framträder ger ett 
mångfacetterat och komplext intryck, men trots detta kan man urskilja 
en hel del likheter. Några av de, enligt min mening, mer framträdande är 
följande. Lärarna undervisar oftast med skönlitteratur som medel för att 
bearbeta livs- och omvärldsfrågor samtidigt som den används som medel 
för olika former av färdighetsträning bl.a. i form av grammatik i vid be-
märkelse eller ordkunskapsövningar och/eller som mål i sig för litterära 
kunskaper. Flera av lärarna arbetar alltså med samma skönlitterära tex-
ter på två och ibland på tre olika sätt, både som mål och medel. Vidare 
ställer sig några av lärarna tveksamma till att behandla frågor av privat 
eller intim karaktär då de anser att de inte har den kompetensen. En in-
tressant aspekt i Molloys studie är att lärarna åberopar en mängd olika 
faktorer som försvårar eller förhindrar deras svenskundervisning, något 
som Molloy dock i mycket liten utsträckning beaktar. Exempel på sådana 
faktorer som lärarna lyfter fram är tidsbrist i största allmänhet, schema-
läggning, avsaknad av ämneskonferenser, avsaknad av samarbete mellan 
svensklärare eller so-lärare och avsaknad av gemensamma pedagogiska 
diskussioner. Mer förvånande kan det tyckas vara att flera av svensklä-
rarna uppger att de inte läser särskilt mycket skönlitteratur. 

Elva gymnasielärare intervjuas av Ask (2005) i hennes studie om gym-
nasielevers övergång till högre utbildning och det akademiska skrivandet 
som de möter där. De elva lärarnas förhållningssätt till kursplanen i svenska 
uppvisar en ganska skiftande bild. Sex av lärarna använder sig lite eller inte 
alls av kursplanen och det vanligaste sättet att använda sig av kursplanen 
är att hänvisa till uppnåendemålen och betygskriterierna. Lärarna menar 
också att eleverna inte förstår kursplanen. Vidare ger lärarna uttryck för 
en elevsyn som kännetecknas av att elever på studieförberedande program 
betraktas som mer studiemotiverade än elever på yrkesförberedande pro-
gram. Några lärare menar att A-kursen i svenska räcker för eleverna på 
yrkesförberedande program. Programtillhörigheten är det som starkast 
avgör hur svenskämnet kommer att gestaltas i klassrummet. Ask menar 
att de skrivövningar som eleverna på yrkesförberedande program möter 
präglas av praktiska skrivelser och drar den slutsatsen att: ”[…] bakom 
valet av dessa genrer finns en predestinerad människosyn som förutsäger 
och bekräftar elevens plats i ett framtida yrkesliv” (Ask, 2005, s. 104). 
En annan intressant iakttagelse är att lärarna på de yrkesförberedande 
programmen ogärna talar om eleverna ur ett klass- eller könsperspektiv 
eller ett etniskt perspektiv. 

Olin-Schellers (2006) studie syftar till att undersöka relationen mellan 
de fiktionstexter eleverna möter i svenskundervisningen och de texter de 
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möter på sin fritid. Hon vill studera hur ”[…] eleverna utvecklar kunska-
per om fiktionstexter och läsning genom litteraturundervisning” (Olin- 
Scheller, 2006, s. 13). Med fiktionstexter menas även texter uppbyggda 
av ljud och bilder. Det vidgade textbegreppet är det begrepp som används 
i detta sammanhang. Olin-Scheller kommer bl.a. fram till att ingen av de 
fyra lärarna kan ge ett tillfredsställande svar på vad begreppet kan tänkas 
stå för. Film är det närmaste de kommer i sina förklaringar. Film, visar 
det sig, används i huvudsak på tre olika sätt, som illustration till epoker 
eller skönlitterära verk, som utfyllnad gärna vid slutet av tematiska arbe-
ten och som jämförelse med skönlitterära verk. 

Bergman (2007) har i sin studie också följt fyra gymnasielärare och 
fyra gymnasieklasser och deras svenskundervisning. Även här visar lä-
rarna upp mångfacetterade och komplexa bilder angående deras val av 
innehåll och hur de motiverar sina val. De rubriker Bergman har för de 
fyra lärarna och skolklasserna kan vara ett sätt att beskriva det innehåll 
lärarna valt. Rubrikerna är: ”Färdigheter i fokus – BF-klassen”, ”Ambi-
valenser och konflikter kring svenskämnets innehåll – IP-klassen”, Med 
språket och litteraturen i klassrummet NV-klassen” och ”Sammanhang 
och kontinuitet i klassrummets praktiker ES-klassen”. Den sammanfatt-
ning Bergman gör av svensklärarnas uppfattningar är att de känneteck-
nas av ambivalens kring det innehåll de behandlar. Lärarna ger uttryck 
för att de vill skapa en enighet kring ämnet medan den konkreta under-
visningen visar att svenskundervisningen är splittrad och kännetecknas i 
stor utsträckning av momentindelad färdighetsträning i A-kursen och i 
B-kursen ges skönlitteratur en privilegierad ställning och då framför allt 
som förmedlare av ett kulturarv. 

I såväl Olin-Schellers (2006) som Bergmans (2007) undersökningar un-
derstryks ofta att arbetsklimatet i klassrummet är trivsamt och gott, även 
om stunder av oro och irritation också förekommer. Lärarna framstår 
som ambitiösa men trevande och ibland tveksamma i sin svenskundervis-
ning. Valet av innehåll, särskilt i B-kursen, är mycket enhetligt. Lärarna 
ger ofta uttryck för att det finns ett visst stoff som de bara måste få med, 
men tyvärr hinner de inte alltid. Det är litteraturhistoria med epokstudier 
och läsning av etablerad klassisk litteratur som är central. Begreppet bild-
ning används av lärarna i båda undersökningarna för att beskriva syftet 
med denna undervisning. Denna bildning framstår dock som ”[…] en yt-
lig allmänbildande kompetens som resultat av utbildning” (Olin-Schel-
ler, 2006, s. 99). I A-kursen, som uppfattas som enklare och konkretare, 
fokuseras färdighetsträningen och vissa temaarbeten förekommer. Det 
framgår också i deras undersökningar att flera lärare menar att elever på 
yrkesförberedande program antingen inte alls borde läsa B-kursen med 
dess litteraturhistoriska inslag eller också borde de läsa en enklare variant 
av den. Både Olin-Scheller och Bergman använder sig av G. Malmgrens 
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(1992b) ”högre” och ”lägre” svenskämne för att beskriva denna tanke-
figur. Bergman menar att:

Skolan reproducerar sociokulturella skillnader genom att på detta 
sätt systematiskt reglera skilda läs- och skrivförmågor. Det handlar 
inte om att lära sig läsa och skriva rätt och slätt, utan om att indi-
vider på olika sätt socialiseras in i en komplex värld av sociala och 
kulturella praktiker där frågor om vem som skriver och läser, när, 
var, hur, och varför förbinder läs- och skrivfärdigheter med frågor 
om identitet, social position och makt (Street 1995: 29, Hull & 
Schultz 2002: 23) (Bergman, 2007, s. 172). 

En intressant frågeställning i detta sammanhang är hur medveten denna 
inställning till ett ”högre” och ett ”lägre” svenskämne är bland lärarna 
eller om den helt enkelt bara är ett uttryck för en överlevnadsstrategi sett 
mot bakgrund av alla de olika motsägelsefulla faktorer som begränsar och 
påverkar svenskundervisningen? Vad krävs för att denna åtskillnad mel-
lan ”högt” och ”lågt” skulle reduceras eller raderas?

Elevernas inställning till litteraturundervisning framstår också i båda 
undersökningarna som förhållandevis instrumentella. Särskilt eleverna 
på studieförberedande program visar denna tendens, medan eleverna på 
yrkesförberedande program har en mer uttalad negativ attityd. De läser 
aldrig eller sällan skönlitteratur och ser ingen glädje eller nytta med litte-
raturundervisning i skolan. Eleverna i Olin-Schellers och Bergmans studier 
uppvisar i stort samma attityd till litteraturundervisning som man kan ut-
läsa ur G. Malmgrens (1992b) studie. Deras studier skulle därmed kunna 
sägas bekräfta G. Malmgrens farhåga från 1999 om en återgång till det 
gamla färdighetsämnet och bildningsämnet. Frågan är om det är en åter-
gång. Det är kanske snarare så att denna tudelning av svenskämnet alltid 
har levt starkt bland många svensklärare?

Hur lärare samtalar i litteraturundervisning har behandlats av Hultin 
(2006). Genom att följa fyra svensklärares litteraturundervisning urskiljer 
hon fyra olika, vad hon kallar, samtalsgenrer, vilka hon benämner som: 
”det undervisande förhöret”, ”det texttolkande samtalet”, ”det kultur- 
och normdiskuterande samtalet” och slutligen ”det informella boksamta-
let”. Dessa fyra samtalsgenrer kopplas sedan till de ämnesuppfattningar 
som L-G. Malmgren (1996) diskuterat, dvs. svenska som färdighetsämne, 
svenska som litteraturhistorisk bildningsämne och svenska som erfaren-
hetspedagogiskt ämne. 

Hultin konstaterar att: ”Hur samspelet mellan läraren och eleverna fung-
erar i konstruerandet av samtalsgenren är kanske det mest avgörande för 
hur samtalsgenren kommer att realiseras i den specifika talsituationen som 
undervisningsmiljön utgör” (Hultin, 2006, s. 292). Med stöd av detta kan 
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man hävda att samtalsgenrerna är förhållandevis starkt bundna till läraren 
dels beroende på dennes relation till eleverna, dels beroende på lärarens 
uppfattning om svenskämnets roll och funktion i skola och samhälle.

Som avslutning på min genomgång av svenskdidaktiska studier skall 
jag presentera Bommarcos (2006) och Lundströms (2007) undersökning-
ar. Bommarco (2006), som genomfört sin studie i sin egen undervisnings-
praktik, syftar i första hand till att undersöka vad som sker när elever 
möter skönlitteratur i skolan. Hon utgår ifrån ett erfarenhetspedagogiskt 
perspektiv i sin undervisning. I avhandlingen får vi följa hennes egen un-
dervisning med skönlitteratur med elever från samhällsvetarprogrammet 
och deras läsning av tre romaner. 5 Vidare får vi följa tre elevers syn på 
svenskundervisningen och litteraturläsning. Bommarco visar hur lärare, 
som väljer skönlitteratur med ett innehåll som kan tänkas beröra just de-
ras elever, och med hjälp av läslogg och gruppsamtal, kan stimulera elev-
ers skrivande och samtal kring de lästa texterna. I studien får man en god 
inblick i hur elever läser, tolkar och diskuterar kring skönlitterära texter 
men, enligt min bedömning, hamnar elevernas diskussioner och erfaren-
hetsutbyten sällan utanför själva texterna.

Lundström (2007) har studerat hur urvalet av fiktionstexter till svensk-
undervisningen går till. Vilka förutsättningar som gäller, vilka intentioner 
som ligger bakom läroplaner och kursplaner samt vilka samtal som förs 
om texturval och arbete med fiktionstexter, är de områden som studien 
behandlar. Lundström skiljer mellan lärarnas ämneskonceptioner på re-
torisk nivå, dvs. hur lärarna talar om svenskämnet, och deras ämneskon-
struktioner dvs. hur svenskämnet konkretiseras i själva undervisningen. 
Även i denna studie ingår fyra lärare.

Några generella iakttagelser man kan göra utifrån Lundströms studie 
är att samtliga lärare undervisar, om än något olika, i litteraturhistoria i 
kronologisk ordning. De ger också alla uttryck för att svenskämnet har 
ett mer eller mindre givet innehåll. Även om lärarna lyfter fram eleverna 
som centrala i undervisningen framstår den som stoffcentrerad. Lärarna 
har också ett förhållandevis obundet förhållande till läroböcker, som an-
vänds fragmentariskt. Film används på olika sätt bl.a. som komplement till 
skönlitteratur. Samarbetet och kontakten med andra svensklärare är svag. 
Arbetslaget som överordnad funktion i skolans organisation ger svensklä-
rarna en svagare identitet. Lundström gör också den iakttagelsen, hos en 
av lärarna, att kollektiva arbetsformer är sällsynta. Han skriver att: 

”Under observationer har jag noterat att texter i princip aldrig äg-
nas något gemensamt arbete. De flesta uppgifter redovisas skriftligt, 
någon gång som muntliga presentationer, men aldrig med någon 
gemensam uppföljning” (Lundström, 2007, s. 273). 
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Lundströms studie fokuserar hur fyra lärare hanterar texturvalet i svensk-
undervisningen. En av hans slutsatser är att lärarna, åtminstone tre av 
dem, i sin retorik ger uttryck för ett postmodernt förhållningssätt medan 
deras praktik uppvisar ett förhållningssätt som snarare står att finna i ti-
digare styrdokument från 1970-talet (Lgy 70). Texturvalet följer den lit-
teraturhistoriskt orienterande kanon som gällde vid denna tid. Han menar 
att detta förhållningssätt har sin grund i de föreställningar de har om vad 
som förväntas av dem som lärare. De har också själva, som elever, mött 
denna tradition. Detta förhållningssätt, menar han att de också mött un-
der sin lärarutbildning och den förstärks också av de läromedel och de 
texter som de möter på sina respektive gymnasieskolor. Däremot visar det 
sig att lärarna inte i någon större utsträckning gör sina texturval utifrån 
de läromedel som finns tillgängliga på skolan utan de hämtar dessa från 
annat håll, men urvalet är dock detsamma. På så sätt kan lärarna beskri-
vas som förmedlare av samma innehållsliga kulturarv som förordades i 
läroplanerna och kursplanen från 1970. 

Lundström menar att hans undersökning visar att det finns ett spän-
ningsfält mellan 

[…] läroplanens grad av abstraktion, lärarnas osäkerhet inför äm-
nesdiskursen och deras professionalitet i form av didaktisk reflek-
tionsförmåga. När lärarnas osäkerhet leder till en horisontell re�
produktion där didaktiska frågeställningar inte får utrymme blir 
resultatet att lärarna väljer bort den frihet som abstraktionsgraden 
i styrdokumenten ger (Lundström, 2007, s. 297).

Detta generella spänningsfält gäller för de flesta av de lärare som presen-
terats i denna genomgång av litteraturdidaktisk och svenskämnesdidak-
tisk forskning. 

Sammanfattning
Sett mot bakgrund av de frågor G. Malmgren (1999) ställde inför det nya 
millenniet är det uppenbart att flera av dem är giltiga också idag. Vad som 
bl.a. framgår är att A-kursen i svenska betraktas som enklare/lättare och mer 
inriktad på färdighetstränande moment och är därför också den kurs som 
bäst anses passa för yrkesförberedande program medan B-kursen med dess 
fokus på skönlitteratur och litteraturhistoria anses bäst anpassad för studie-
förberedande program. Litteraturhistoria i kronologisk ordning har dock 
fått ett mindre utrymme, men lärarna klagar över att de inte hinner ta upp 
allt. Skönlitteratur som allmänt bildningsämne ges stort utrymme i B-kursen 
men starka inslag av färdighetsträning finns också. Några lärare använder 
en formulering i A-kursen som argument för att kunna behandla antik och 
medeltida litteraturhistoria. Film används ofta i undervisningen, men då 
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som illustration, jämförelse eller utfyllnad ( Jfr. Olin-Scheller 2006). Några 
andra aspekter på att arbeta med film beskrivs inte i undersökningarna. Det 
nationella provet tycks också fortfarande ha en starkt styrande funktion i 
undervisningen. Svenskämnet framträder inte, enligt min uppfattning, i nå-
gon av de presenterade studierna som svenska som erfarenhetspedagogiskt 
ämne, i alla fall inte såsom Pedagogiska gruppen presenterat det. 

Den tydligaste iakttagelsen, och som jag här särskilt vill lyfta fram, är det 
Lundström (2007) kallar ”osäkerheten inför ämnesdiskursen”. Bergman 
(2007) uttrycker detsamma med ”ambivalensen inför svenskämnets innehåll”. 
Detta kan tolkas som att lärarna ger uttryck för ett behov av en samlande ut-
gångspunkt eller tydligare vägledning, men någon sådan tycks de inte finna, 
och något stöd för denna finner de inte i läroplaner och inte heller i kurspla-
nerna. Att svensklärare söker en utgångspunkt för sitt arbete är fullt förstå-
eligt. Det behöver dock inte betyda att de menar att denna utgångspunkt är 
densamma och evig, men det kan naturligtvis också tolkas som så. 

Linnér (1984), Elmfeldt (1997), Ask (2005), Olin-Scheller (2006), Berg-
man (2007) och Lundström (2007) presenterar en del av de ramar och insti-
tutionella villkor och förutsättningar under vilka lärarna arbetar. I Bergmans 
(2007) studie får de den mest ingående behandlingen. Här nämns t.ex. sko-
lans immanenta tradition, avsaknaden av tid för pedagogiska och ämnesdi-
daktiska diskussioner mellan svensklärare, avsaknaden av ämnesdidaktiska 
frågeställningarna inom ramen för arbetslaget, hur schemaläggning försvårar 
samarbete samt avsaknaden av stöd från skolledningen etc. 6 Det finns alltså 
en hel del yttre och inre organisatoriska faktorer som påverkar och begrän-
sar lärarnas svenskundervisning och dessa försvårar för dem att hantera den 
heterogenitet som Thavenius (1991) diskuterar. En annan aspekt av denna 
problematik gäller lärarnas egna ämnesdidaktiska förmågor till reflektion 
över ämnets innehåll, mål och syfte, oavsett vilka förutsättningarna är för 
konkretiseringar av dessa reflektioner. Den generella bild som framträder i 
de studier som berör gymnasielärarna är att deras ämnesdidaktiska reflek-
tioner framstår som vaga. Innehållet framstår, i detta perspektiv, mångt och 
mycket som givet och uppfattningen om elevers givna förutsättningar att 
klara detta innehåll och nå de mål de har med svenskundervisningen tycks 
grundmurad. Få lärare ger uttryck för en mer eller mindre genomgripande 
och förändrad syn på svenskämnet och dess innehåll, mål och syfte i för-
hållande till de direktiv och riktlinjer som gäller idag. 

De ämnesdidaktiska studier som presenterats och diskuterats i detta av-
snitt lyfter fram problematiken med att undervisa i svenska i grundskolans 
senare år och framför allt på gymnasienivå. Många frågeställningar är, som 
synes, desamma som då G. Malmgren (1992b) genomförde sin studie. I näs-
ta avsnitt kommer jag att presentera och diskutera forskning kring lärares 
arbete utifrån mer allmänpedagogiska aspekter. Detta i syfte att anlägga yt-
terligare ett perspektiv på vad det innebära att verka som lärare. 
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Forskning om lärares arbete ur ett  
allmänpedagogiskt perspektiv
Forskningen kring lärare och deras arbete i klassrummet är omfattande.7 
I det följande skall några studier från 1990-talet fram till 2007, som lyfter 
fram olika faktorer och som på olika sätt kan tänkas påverka, begränsa 
och möjliggöra lärares pedagogiska verksamhet, presenteras. Syfte med 
denna genomgång är inte att gå på djupet med pedagogiska forskning 
och debatt om lärares arbete utan att med hjälp av bl.a. några kunskaps- 
och forskningsöversikter och några nedslag i enskilda studier visa på de 
förändringar yrket genomgått och genomgår och den komplexiteten som 
kännetecknar lärares arbete. Det urval som gjorts grundar sig på att jag 
vill lyfta fram faktorer som är av mer direkt relevans för den konkreta 
undervisningssituation och därmed också framstår som konkret och di-
rekt för lärare. Här presenteras material som berör såväl grundskollärare 
som gymnasielärare. 

Carlgren (1996) diskuterar den förändrade yrkesroll lärare kommer att 
ställas inför i det framtida samhället mot bakgrund av de många föränd-
ringar som skett. Hon menar att skolan dels har blivit mer marknadsinspi-
rerad, dels har dess organisation och styrning förändrats. Förändringarna 
av skolans styrning leder till att lärarna i skolan förväntas ta ansvar för 
hela skolans verksamhet. De skall bl.a. inte bara tolka utan också bidra 
till utveckling av läro- och kursplaner. Vidare har IT och media, den allt-
mer individualiserade undervisningen, den ökade invandringen och för-
väntningen att läraren skall vara handledare och skapa miljöer för lärande 
istället för att vara förmedlare av bestämd kunskap påverkat yrkesrollen. 
Läraryrket formas utifrån spänningsfältet mellan skolan och samhällets 
förändringar. Carlgren menar att denna nya lärarroll kräver vad hon kal-
lar ”[…] en utvidgad didaktisk kompetens” (Carlgren, 1996, s. 137), samt 
en ökad social kompetens. 

Carlgren & Marton (2000) vidareutvecklar resonemanget om hur sam-
hällsutvecklingen påverkar framtida lärares yrkesverksamhet. I en studie 
av hur sex lärare förhåller sig till de ramar som gäller kan de urskilja tre 
olika förhållningssätt som också återspeglar läraryrkets progression. 

1.  Lärarna är ganska ensidigt inriktade på att planera vad de vill 
göra och eventuellt vad eleverna skall lära sig – som om ramar-
na inte fanns.

2.  Lärarna använder ramarna som utgångspunkt för planeringen 
och som medel för sina syften.

3.  Lärarna konstruerar ramar som ger möjlighet att förverkliga 
deras syften

 (Carlgren & Marton, 2000, s. 88). 
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De menar att ju mer lärarna reflekterar och förhåller sig till ramarna som 
verktyg för utveckling av sin pedagogiska verksamhet desto tydligare 
stämmer deras förhållningssätt med skolans och lärarnas uppdrag. En av 
huvudpoängerna de vill lyfta fram i sin bok är att läraryrket saknar sitt 
”professionella objekt”. En av de främst anledningarna till detta är sepa-
rationen mellan vad lärarna vill åstadkomma och hur detta skall gå till. 
Vad lärarna vill åstadkomma finns ofta underförstått i deras arbete medan 
fokus ligger på hur-frågan dvs. hur de skall förverkliga sina underförståd-
da intentioner. Lärarna måste därför problematisera dessa underförstådda 
intentioner och kombinera dessa med hur-frågorna. Alexandersson (1994) 
visar för övrigt i sin studie att lärare riktar, vad han kallar medvetandeak-
ten, i mindre utsträckning mot ett specifikt innehåll och mera mot pågå-
ende undervisningsaktiviteter eller mot ett allmänt syfte. Alexandersson 
kopplar denna utveckling till den progressivistiska utbildningsfilosofin.

Kan en bakomliggande förklaring till att det specifika innehållet 
intar en underordnad roll hos lärarna i denna studie vara att deras 
sätt att erfara undervisning har påverkats av flera decenniers sko-
lideologiska tolkning av Deweys budskap om relationen mellan 
barnets egen värld och läroplanens krav på vissa kunskaper, fär-
digheter och värderingar? Progressivistiska ideal under 1970-talet 
– som undersökande arbetssätt och problemorienterad undervis-
ning – innebar till exempel att eleverna skulle lära sig at ta ansvar, 
samarbeta och stärkas personlighetsmässigt. Frågan är om inte det 
specifika innehållet i undervisningen då fick en allt för underord-
nad roll (Alexandersson, 1994, s. 227). 

Hargreaves (1998, 2004) och Goodson (2005) har i ett flertal böcker dis-
kuterat hur samhällsutvecklingen påverkar lärarnas yrkesroll och funktion 
sett mot bakgrund av de samhällsförändringar vi står inför idag. Även om 
deras studier i första hand berör engelska, amerikanska och kanadensiska 
förhållanden finns det många beröringspunkter mellan deras studier och 
svenska förhållanden. Goodson (2005) understryker betydelsen av lära-
res personliga berättelser och dess betydelse för framgångsrik och frukt-
bar skolutveckling. En av hans poänger är att undervisning har både en 
personlig och en politisk dimension. Lärarens livsinställning återspeglas i 
klassrummet. Hargreaves (2004) menar att kunskapssamhället ställer lä-
raren inför tre utmaningar. De skall dels undervisa för kunskapssamhäl�
let, dels för livet utanför kunskapssamhället och dels trots kunskapssam�
hället. Hargreaves (2004) ställer höga krav på lärare som skall undervisa 
för kunskapssamhället. Läraren måste kunna uppvisa förmågan till ”[…] 
kreativitet, flexibilitet, problemlösning, genialitet, kollektiv intelligens, pro-
fessionell tillit, risktagande och kontinuerliga förbättringar” (Hargreaves, 
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2004, s. 57). Att undervisa för livet utanför kunskapssamhället innebär 
socialt engagemang, medkänsla och empatisk förmåga. En kritisk-demo-
kratisk fostran är en central motvikt för att kunna hantera och bemöta 
kunskapssamhället, menar Hargreaves. Han understryker lärarens avgö-
rande roll i samhällsutvecklingen.

Läraryrket i kunskapssamhället kan inte vara en tillflykt för en 
andrahandskarriär, ett lågnivåsystem för automatisk leverans av 
resultat eller, som vissa politiker säger, ett uttröttande arbete som 
i första hand bör skötas av unga och energiska personer innan de 
går vidare till något annat. Läraryrket i kunskapssamhället bör is-
tället vara en karriär man väljer i första hand, ett jobb för vuxna, 
intellektuella, ett långsiktigt engagemang, ett socialt uppdrag, ett 
jobb för livet. Allt annat sänker vårt sikte under kunskapssamhäl-
lets horisont – och undervisning bör aldrig handla om att nöja sig 
med mindre (Hargreaves, 2004, s. 101).

I Läraren och det postmoderna samhället (1998) förutskickar Hargreaves 
hur övergången från det moderna till det postmoderna samhället får kon-
sekvenser ända in i klassrummet och undervisningen. Det postmoderna 
samhället ”[…] kännetecknas av ett allt högre förändringstempo och en 
intensiv komprimering av tid och rum, kulturell mångfald, teknologisk 
komplexitet, nationell ovisshet och vetenskaplig osäkerhet” (Hargreaves, 
1998, s. 17-18). Med begreppen individualism/individualitet, påtvingad 
kollegialitet/samarbetskulturer, balkansiering och rörliga mosaiker diskute-
rar han hur lärare hanterar de utmaningar som det postmoderna samhället 
ställer dem inför. 88 Om skolan och lärarna skall klara de nya utmaningar 
de står inför krävs omfattande omstruktureringar av skolan och då inte 
bara inom skolans egna ramar utan också sett ur ett vidare samhällsper-
spektiv. Kunskapssamhället tillhör alla och alla skall ha tillgång till detta 
samhälle på lika villkor. Läraryrket är ett samhällsuppdrag med starka 
sociala implikationer. Hargreaves och Goodson har en tydlig (vänster-)
politisk inriktning som balanserar mellan en fortsatt samhällsekonomisk 
utveckling och en utveckling av en offentligt finansierad skola. 

Rhöse (2003) har studerat fem, nu verksamma och tidigare verksam-
ma, lärare med erfarenheter från olika svenska skolsystem. De fem lä-
rarna varierade i åldrar från 30 år till 93 år. De berättade om sina erfa-
renheter och upplevelser av hur det är/var att arbeta som lärare i skolan 
och vilka faktorer som formar/format deras läraridentiteter. Mötet med 
eleverna framstår som en av de viktigaste, om inte den viktigaste faktor, 
som påverkar lärarna på olika sätt. Men även kontexten dvs. relationen 
till yrket som sådant och relationen till samhället framstår som centrala 
aspekter. Samtliga lärare uttrycker ofta starka känsloupplevelser när de 



  55 

framför sina berättelser. Sammanfattningsvis kommer Rhöse fram till att 
lärares arbete och identitet tycks ha förändrats över tid. Läraren var tidi-
gare den självklara auktoriteten såväl i som utanför skola. Den självklara 
auktoriteten präglade relationen till eleverna i skolan såtillvida att den 
inte blev alltför intim, medan samma auktoritet gjorde att läraren kom 
eleverna närmare utanför skolan. Läraren kände till och engagerade sig 
oftare i t.ex. elevernas hemförhållanden, vilket gjorde att relationen på 
så sätt kunde bli intimare. I dag är lärarnas auktoritet inte alls lika själv-
klar samtidigt som relationen till eleverna är jämförelsevis intimare i sko-
lan medan relationen till eleverna utanför skolan är mycket svagare. På 
samma sätt förhåller det sig med relationen mellan lärarna. Tidigare var 
kontakten mellan lärarna i skolan mycket liten medan den var större ut-
anför skolan. Idag är förhållandena det omvända. Skolan präglas alltså 
idag av en mycket större samarbetskultur inom ramen för skolan medan 
relationen till kollegor och elever är mycket svag utanför skolan. Lärare 
har också idag svårare att identifiera sig som lärare. Tidigare fanns di-
rektiv och riktlinjer för vad som förväntades av läraren �åde som lärare 
och som person. Några sådana direktiv och riktlinjer, åtminstone vad gäl-
ler läraren som person, finns inte idag, vilket bidrar till att lärare känner 
en viss oro och tveksamhet. Vad får en lärare göra och inte göra utanför 
skolan? Omsorg om eleverna och elevers lärande är kärnan i lärares ar-
bete menar Rhöse och 

[p]å samma sätt finns en kärna i läraridentiteten, men den aktuella 
situationen, historiskt och lokalt påverkar läraridentiteten så att 
den förändras med den kontext där den formas. I det postmoder-
na samhället ges dessutom utrymme för flera samtidiga identiteter 
och identiteterna förändras över tid, vilket framgår av olika delar 
av berättelserna (Rhöse, 2003, s. 213). 

Läraryrket är idag mer mångfacetterat än någonsin och påverkas av fler 
faktorer än tidigare. Yrket framstår som komplext och rörligt, vilket i sin 
tur ställer andra krav och förväntningar på lärarna.

Selander (2006) understryker i en artikel att denna ökade komplexitet 
och rörlighet medfört att lärarna behöver utveckla dels sitt yrkesspråk, 
dels en systematik i dokumentationen om de lärandeprocesser och den un-
dervisning de möter. Lindblad (2006) diskuterar också hur förändringar 
såväl inom skolan som utanför skolan påverkar läraryrket. Den mål- och 
resultatstyrda skolan har medfört att ansvaret för hur skolan realiserar 
dessa mål och resultat tydligare har fokuserat lärarnas professionella roll. 
Forskningsresultat visar dock att lärarna ännu inte riktigt kan hantera 
denna uppgift. Det alltmer internationaliserade samhället, vilken föränd-
rat relationen stat och medborgare, i kombination med den omstrukture-
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rade skolan, har lett till att lärarens yrkesidentitet har förändrats och gått 
från vad Lindblad kallar en ”projektidentitet” till en ”prestationsidentitet” 
(Lindblad, 2006, s. 121). Andersson (2006) visar att relationen till eleverna, 
samar�ete med kollegor och kompetensutvecklingsmöjligheter är viktiga 
faktorer för lärarnas engagemang i skolarbetet. Deras engagemang bygger 
dock mycket på friheten att själv få välja vad de vill utveckla. De uttrycker 
också att de ökade administrativa/byråkratiska uppgifterna tillsammans 
med minskade ekonomiska resurser minskar deras engagemang. 

Robertson Hörberg (1997) diskuterar på vilket sätt man som lärare upp-
fattar eleverna och det ämne man som lärare undervisar i och hur detta 
påverkar arbetet. Med hänvisning till amerikansk forskning visar hon att 
lärare ofta har en förutfattad uppfattning om vad en traditionell elev är. 
Elever som avviker negativt från denna uppfattning möter också en an-
nan undervisning, även inom samma ämnesområde. Ett exempel hon ger 
är myten om att elever med svag studiemotivation inte kan tänka logiskt 
och därför får möta ett mera enkelt/uttunnat innehåll. Dessa lärare visar 
också mindre flexibilitet i sin undervisning och har också en normativ syn 
på sitt ämne. Uppfattningen om det ämne man undervisar i kan också 
variera. Vissa lärare kan finna sina ämnen starkt avgränsade, (matema-
tik) medan andra uppfattar sina ämnen mera vagt avgränsade (engelska 
och svenska). Lärarens personlighet och historia är en annan aspekt som 
lyfts fram när det gäller hur lärare bedömer sin arbetssituation. Robertson 
Hörbergs egen undersökning fokuserar hur lärare utnyttjar forskning och 
ny kunskap i sin praktiska vardag. Med hjälp av frågeställningar inom 
områdena kontext, kunskap och forskning vill hon studera hur forskning 
och annan kunskap används i skolan. Hon kommer bl.a. fram till att ef-
ter undervisning är eleverna och kollegor de främsta faktorerna för till-
fredsställelse i arbetet. Faktorer som ekonomi, lokaler och tid framstår 
som hinder när förändringar skall genomföras i arbetet. Lärarens praktik 
inbegriper en mängd olika faktorer som formar yrket medan den egna, 
personligt utformade kunskapen ofta är specifikt riktad mot eleverna och 
deras relation till ämne och undervisning. Denna personliga lärarkunskap 
rymmer ett brett spektrum av spänningar från stress och oberäknelighet 
till stimulans och förändringsbarhet. Robertson Hörbergs studie har inte 
ett ämnesdidaktiskt perspektiv men ger ändå en mycket god bild av det 
enorma spänningsfält inom vilket lärares arbete och kunskapsutnyttjande 
formas och hur det kan beskrivas, tolkas och förstås.

Magnusson (1998) har studerat hur lärare uttrycker sin kunskap och 
hur denna kunskap framträder i det vardagliga arbetet. När de tio lärarna 
i undersökningen skall ge uttryck för sina lärarkunskaper finner Magnus-
son att de har mycket stora svårigheter med att formulera dessa. Någon 
gemensam kunskapsbas hos lärarna kan han inte upptäcka, variationen 
mellan lärarna är större än konsensus. När de ger uttryck för sina kunska-
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per sker det främst på en generell nivå. Eleverna, ämnet och den praktiska 
erfarenheten från klassrummet är det som nämns mest. Några gemensam-
ma uttryck för lärares uppdrag i samhället i stort gav inte lärarna i under-
sökningen. Magnusson finner också att när lärare talar om sina kunska-
per framträder en personlig kunskap som inte kan relateras till utbildning 
och erfarenhet utan har sin grund i deras personligheter. Lärarna pendlar 
därmed mellan generella och kontextuella plan och man kan därför inte 
tala om en generell lärarkunskap utan att ta hänsyn till den bakgrund och 
den praktik inom vilken läraren verkat och verkar. 

I gränszonen mellan lärares kunskap och lärarperson framträder 
en i hög grad personspecifik kunskap som omfattar lärarens livs�
erfarenhet, personlighet, läraridentitet och persongrundade kun�
skap. Kunskap och person förenas till ett, och det ter sig ohållbart 
att enbart tala om lärarkunskap på en generell nivå utan förank-
ring i en kontextuell nivå, i den levda lärarpraktiken (Magnusson, 
1998, s. 142). 

Det visar sig bl.a. att lärarkunskapen tar sig olika uttryck fastän lärarna 
verkar i samma kontext. Lärarna arbetar mycket ensamma och utvecklar, 
var och en, mot bakgrund av sin personspecifika kunskap, sin lärarper-
son och sina uppfattningar av den kontext i vilken de ingår, olika speci-
fika lärarkunskaper. De fyra specifika lärarkunskaper som utkristallise-
ras i studien beskrivs som ”scaffolding”, ”mothering”, ”mastering” och 
”sheparding” (Magnusson, 1998, s. 204-205). Magnusson visar framför 
allt på komplexiteten och dynamiken i lärares arbete och inte minst be-
tonar han den personliga aspekten när man skall undersöka, tolka och 
förstå lärares arbete.

 I Einarssons (2003) studie står interaktionen i klassrummet i fokus. 
När lärarna i undersökningen diskuterar vad som påverkar interaktionen 
i klassrummet visar det sig dock att de lyfter fram andra ramfaktorer än 
vad som är i fokus för studien. Dessa ramfaktorer är främst ar�etsformer, 
resurser, den förändrade yrkesrollen och kontakten med föräldrarna. De 
faktorer som lärarna upplever påverkar den direkta interaktionen med 
eleverna är stora klasser, möjligheten att fånga enskilda elever och det 
faktum att pojkarna tar för sig på flickornas �ekostnad. 

Informationssökning på Internet och datoranvändning och dess konse-
kvenser för undervisning och lärande har studerats av bl.a. Alexandersson 
& Limberg (2005) och Nilsson (2002). Nilssons studie berör hur elever på 
grundskolan söker information för att sedan ”skriva med egna ord” i egna 
”forskningsrapporter”. Han är kritisk mot det ensamarbete som skrivan-
det kommit att bli i grundskolan och resultatet är ganska nedslående. Han 
konstaterar att endast 10 av 60 elevtexter är vad han benämner ”egenpro-
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ducerade texter”. Övriga kan beskrivas som reproducerade texter. Alexan-
dersson och Limberg (2005) konstaterar att studenter är mycket bra på att 
hitta, flytta och presentera fakta men de undrar om det är denna kompe-
tens som skall utgöra kärnan i utbildningen inför kunskapssamhället. ”If 
so, what will be the consequenses for the relation between the ways students 
handle information and what they learn about su�ject matter?”, frågar de 
sig (Alexandersson & Limberg, 2005, s. 17). I den forskningsöversikt som 
Alexandersson och Limberg (2004) presenterar framkommer ett antal stra-
tegier och faktorer som man menar påverkar elevers arbete med IKT (infor-
mations- och kommunikationsteknik). Eleverna tenderar att ”klippa och 
klistra” och de söker efter ”det rätta svaret”. Deras egna kunskaper spelar 
stor roll för lösande av vissa uppgifter och de anpassar uppgiften efter sina 
ämneskunskaper. Vidare har elever med svagare kunskaper om det svenska 
språket och kulturen svårare för att kommunicera med andra elever när de 
samarbetar vid datorn. Klyftorna mellan låg- och högpresterande elever ökar 
vid denna typ av undervisning såvida inte särskilda insatser sätts in för de 
lågpresterande eleverna. I Alexandersson och Limberg (2004) framkommer 
att eleverna oftast är okritiska i sin källkritik, har otillräckliga ämneskunska-
per för att kunna förstå och bedöma innehållet och ofta antingen reprodu-
cerar innehållet eller skriver av det direkt. De fyra faktorer som författarna 
kommer fram till och som har avgörande betydelse för att eleverna skall 
bilda ny kunskap ger också en bild av vad som krävs av lärarna. Lärarna 
måste formulera väl avgränsade och tydliga frågor, uppgifterna måste vara 
meningsfulla för eleverna, lärarna måste vara medveten om och dessutom 
ha en strategi för hur de skall kunna uppmärksamma och medvetandegöra 
eleverna om hur de söker och använder information. 

Frågan om klasstorleken har diskuterats av flera forskare (Gustafsson 
& Myrberg 2002, Einarsson 2003, Granström 2007), och några enty-
diga och säkerställda resultat om klasstorlekens betydelse för elevernas 
studieresultat finns inte, menar de. Vad man konstaterar är att klasstorle-
ken har viss betydelse för elever i de lägre åldersklasserna och barn från 
svagare socio-ekonomiska miljöer. Gustafsson & Myrberg (2002) menar 
i sin kunskapsöversikt att den faktor som framstår som mest betydelsefull 
för elevernas studieresultat är lärarna. Kännetecknen för de lärare som 
beskrivs som mest effektiva är att

 
[…] de anpassar sin undervisning så att den passar olika elevers 
behov; har tillgång till en bred repertoar av undervisningsmetoder; 
har ett vitt spektrum av interaktionsstilar och strategier som kan 
tillämpas för olika elevgrupper; presenterar information klart och 
entusiastiskt; skapar motivation genom att appellera till elevernas 
nyfikenhet och intresse, och genom att visa på uppgifternas relevens 
(sic!); strukturerar materialet; samt ställer mer komplexa frågor, 
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och fångar upp och vidareutvecklar elevernas idéer (Gustafsson & 
Myrberg, 2002, s. 170).

Ett känt faktum är att lärare ofta ger uttryck för att stora klasser innebär 
pedagogiska svårigheter. Här finns alltså en skillnad mellan lärarnas upp�
levelser av att undervisa för stora klasser och dess betydelse för elevernas 
studieresultat. Stora klasser innebär däremot större arbetsbelastning i be-
tydelsen att det är fler elever att hålla uppsikt över, fler prov att rätta etc. 
och detta innebär en ökad arbetsbörda. 

Granström (2003, 2006, 2007) diskuterar vilka olika ar�etsformer som 
varit de mest vanliga under de senaste sex årtiondena och urskiljer tre över-
gripande arbetsformer för skolarbete: helklassundervisning, grupparbete 
och enskilt arbete. Dessa övergripande arbetsformer har däremot tagit 
sig ganska olika uttryck och också lett till att det kollektiva samtalet har 
fått en begränsad omfattning. Grupparbete är också en arbetsform som 
minskat i omfattning. Granström (2003) menar att forskning pekar på att 
tydlighet vad gäller syften, instruktioner och struktur samt goda tidsramar 
är de ramar som krävs för att grupparbete skall fungera väl (Granström, 
2003, s. 234). Den arbetsform som, enligt Granström (2003), ökat mest 
under de senaste 40 åren i svensk grundskola är det individuella arbetet.9 
För lärarrollen innebär detta att rollen som administratör och handledare 
har ökat medan rollen som förmedlare, berättare och samtalsledare har 
minskat. Läraren producerar uppgifter och kontrollerar att eleverna ge-
nomför dem. En arbetsform som fått stort utrymme i skolan idag är det 
så kallade egna ar�etet. 

Österlind (1998) menar att eget arbete är en direkt följd av Lpo 94. 
Eget arbete innebär att eleverna arbetar självständigt med olika uppgifter 
av olika svårighetsgrad, uppgifter vilka oftast är producerade av läraren. 
Alla elever arbetar inte heller samtidigt med samma uppgifter. Eleverna 
förväntas kunna planera arbetet själva och de förväntas kunna arbeta själv-
ständigt samt disponera den tid som krävs. Ansvaret har därmed också 
förskjutits från läraren till eleverna. Centrala begrepp i Österlinds studie 
är därför planering, tid, individualisering och disciplinering. Eget arbete 
implicerar att elever de facto kan planera och ta ansvar för sina studier. 
Vad hon försöker att utröna i sin studie är hur eleverna förhåller sig till 
planering och hur elevernas förhållningssätt ser ut sett i relation till deras 
sociala ursprung. Några av de slutsatser hon drar är att eleverna utveck-
lar olika förhållningssätt till eget arbete, alltifrån ett ”frihetligt” förhåll-
ningssätt, där eleverna betonar självständighet och frihet, över ett ”pres-
tationsinriktat” förhållningssätt, där självständighet och tvång betonas, till 
ett ”anpassat” förhållningssätt, vilket i sin tur kan delas in i ett godvilligt, 
ett oreflekterat eller ett motvilligt förhållningssätt. Österlind konstaterar 
också att det finns ett tydligt samband mellan elevernas förhållningssätt 
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till eget arbete relaterat till deras sociala ursprung. Ju högre yrkesutbild-
ning och starkare ekonomiska resurser föräldrarna har desto mer frihet-
ligt förhållningssätt till eget arbete har deras barn. 

Österlind visar att läraren i och med eget arbete får en starkare roll 
som handledare. Kollektiva samtal och möten tonas ner medan kraven 
på individuella kontakter ökar. Därmed ökar också kraven på lärarna att 
känna varje enskild elev närmare. Samtidigt minskar risken för läraren 
att möta ett kollektivt motstånd. Disciplinproblemen får därmed en mer 
individuell karaktär. Lärarna betonar också elevernas eget ansvar för stu-
dierna. Eleverna tillskriver också lärarna olika roller beroende på deras 
förhållningssätt till eget arbete.

Österlind (1998) drar den slutsatsen att förändringar i samhälle och yr-
kesliv som t.ex. arbete på projektbasis, konsultarbete och liknande också 
återspeglas i skolan i och med eget arbete. Hon skriver att:

Eget arbete kan vara en utomordentligt väl avpassad inskolning 
till denna situation, eftersom det ger eleven tillfälle att utveckla sin 
självdisciplin och förmåga att prioritera och bedöma arbetsuppgif-
ter, tidsåtgång, och sin egen kapacitet, vilket är nödvändig kompe-
tens för att kunna lämna anbud, hålla leveransdatum och arbeta 
ensam (Österlind, 1998, s. 137).

Det är därför också lätt att inse varför vissa elever gynnas mer av eget ar-
bete som arbetsform i skolan än andra elever. 

Lundström (2006) urskiljer i sin undersökning ett antal framträdande 
källor till kunskap som några gymnasielärare anger. Dessa källor är: äm�
neskunskaper, erfarenhet av undervisning och individuellt och kollektivt 
lärande. Han kommer vidare fram till att arbetslaget inte ses av lärarna 
som en plats för kompetensutveckling vare sig ämnesmässigt eller peda-
gogiskt. På skolorna finns inte heller tid eller organisation för fortbildning 
och möte med aktuell forskning. Lundström menar att en konflikt uppstår 
i lärares yrkesidentitet i och med att lärarna så starkt identifierar sig med 
sina ämneskunskaper medan skolans policy understryker ämnesövergri-
pande arbetssätt och arbetslag. �r�etslagen, tids�rist och �risten på re�
surser är centrala ramfaktorer som lärarna i undersökningen lyfter fram 
som negativa för deras pedagogiska yrkesverksamhet medan schemat och 
elever med svårigheter inte framstår som lika negativa. 

Wedins (2007) studie fokuserar lärares arbete i vardagen och hur ny 
kunskap utvecklas i denna vardag. Frågor av intresse för studien är vilket 
innehåll det vardagliga arbetet har och vad som dominerar detta innehåll 
samt hur denna vardagskunskap skapas och bildas. Hon har bl.a. följt en 
erfaren lärare under ett helt läsår och konstaterar dels att lärares arbete 
domineras av relationsar�ete, där lärarna medvetet utvecklar olika stra-
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tegier för att upprätthålla goda relationer till eleverna, dels att den, vad 
hon kallar, praktisk-didaktiska förkovran utvecklas främst i interaktion 
med eleverna utifrån de övergripande mål de har med sin undervisning och 
utifrån sin föreställning om lärarrollen. En tredje aspekt som Wedin kan 
urskilja i lärares vardagsarbete är det �etygsrelaterade ar�etet. Även här 
utvecklar lärarna olika strategier för att i möjligaste mån hjälpa så många 
elever som möjligt till minst betyget godkänt. En slutsats hon drar av sin 
undersökning är ”[…] att det är relationerna som i mångt och mycket är 
verksamheten i klassrummet i allmänhet och yrket i synnerhet” (Wedin, 
2007, s. 227). Vad gäller lärares kunskaper urskiljer hon två grundläggande 
aspekter av denna, dels elevrelaterade kunskaper, dels undervisningsrela�
terade kunskaper. Wedin är ganska kritisk i sin beskrivning av den miljö 
i vilken de undersökta lärarna arbetar och hur denna kan bidra till fort-
satt lärande för lärarna. Kollektiva möten och pedagogiska diskussioner, 
så som de ofta beskrivs i facklitteratur och vilka skall bidra till lärande, 
saknas. Enkelt uttryckt kan man säga att den kunskap lärarna utvecklar 
är kontextuell och erfarenhetsbaserad.

Sammanfattning
Som framgår av de forskningsöversikter och studier som presenterats här 
står lärare inför en mängd olika faktorer som på olika sätt påverkar, be-
gränsar och möjliggör deras arbete. Vad som framträder mera nu än tidi-
gare är den betydelse som lärarens egen personlighet och bakgrund spelar. 
Den förändrade lärarrollen innebär att de i större utsträckning måste agera 
som handledare och möta den enskilde eleven istället för att möta eleverna 
som kollektiv. Det ställer andra krav på undervisning, handledning och 
bemötande. Läraryrket kan sägas i viss mån ha blivit av mer privat/per-
sonlig karaktär. Arbetsformerna i undervisningen har, enligt de studier som 
presenterats här, förändrats från kollektiva till alltmer individuella möten. 
Detta ställer också andra krav på att kunna formulera tydliga, välformu-
lerade arbetsuppgifter till eleverna. Dessa arbetsuppgifter måste i sin tur 
relateras till de mål och betygskriterier som finns i styrdokumenten. 

IT, media och Internet är andra faktorer som direkt påverkar lärares 
undervisning och arbetsformer. Elever kan i dessa sammanhang ibland ha 
mer och bättre kunskaper än vad lärarna har. Vidare krävs av läraren att 
denne kan vägleda eleverna i det utbud av information som Internet kan 
erbjuda. I detta sammanhang krävs inte bara goda ämneskunskaper av 
läraren utan också mycket goda kunskaper i bl.a. källkritik. Sett ur både 
ett ämnesdidaktiskt och ett allmänpedagogiskt perspektiv är det natur-
ligtvis nödvändigt att lärare får tid och möjligheter att höja sin kompe-
tens för att kunna möta de nya och olika krav som nu ställs på dem. De 
studier som presenterats här visar dock på att så inte skett, i alla fall inte 
i någon större utsträckning. Pedagogiska diskussioner och debatter tycks 
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inte vara vanligt förekommande. Arbetslagets arbetsuppgifter går före 
ämnesgruppens. De administrativa uppgifterna tar allt större utrymme. I 
den konkreta undervisningen står relationen till eleverna i främsta rum-
met. Utan goda relationer till eleverna går det inte att bedriva god under-
visning, tycks vara det allt överskuggande mottot. 

Frågan huruvida den ovan beskrivna utveckling är bra eller inte är inte 
det centrala i detta sammanhang, utan frågan är vilken betydelse detta får 
för undervisningen i ämnet, i detta fall svenskämnet. Om lärare i allt större 
utsträckning arbetar med övergripande administrativa uppgifter, samtidigt 
som de ställs inför det utbud av information som Internet erbjuder, och 
dessutom skall möta och handleda varje enskild elev, med allt vad detta 
innebär, kan man ställa sig frågan: Vad händer då med innehållet/svensk-
ämnet i undervisningen? Det är i detta möte mellan de ämnesdidaktiska 
och de mer generella pedagogiska frågeställningar, som här har presente-
rats, som denna studie rör sig. 
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Noter

1  Begreppen svenskdidaktik och svenskämnesdidaktik används synonymt i denna stu-
die.

2  Linnér (1984) använder sig i detta sammanhang av ramfaktorteorin som den utveck-
lats av Lundgren (1972, 1981). För en mer ingående läsning av ramfaktorteorin se 
kapitlet Teoretiska utgångspunkter och analysmetod. 

3  För en mer ingående läsning av Bernsteins teori se kapitlet Teoretiska utgångspunk-
ter och analysmetod. 

4  En sammanställning av olika forskningsprojekt inom det svenskdidaktiska fältet 
presenteras av Vetenskapsrådet (2006). Sammanställningen ger en god bild av det 
svenskdidaktiska fältet och visar också dess stora bredd. Några av de forsknings-
projekt som nämns i sammanställningen presenteras i denna studie som svenskdi-
daktisk forskning alltså inte som litteraturdidaktisk forskning.

5  De tre romanerna är Räddaren i nöden av J.D. Salinger, Musselstranden av M. Her-
mansson och Främlingen av A. Camus.

6  Se t.ex. sidorna 228, 249, 251, 279-292, men framför allt sidorna 273-274 under 
rubriken ”En komplex verklighet”.

7  Ett flertal kunskaps- och forskningsöversikter har utgivits av Skolverket och Myn-
digheten för skolutveckling. Se t.ex. Forskning om liv och ar�ete i svenska klass�
rum – en översikt (1995). Granström & Einarsson (red.) Ko�ran, nallen och maj�
jen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning (2003). S. Selander 
(red.). Lärares ar�ete – Pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv. En 
antologi från en konferens ordnad av MSU (2006). Boström & Lidholt (red.) Forsk�
ning om lärares ar�ete i klassrummet (2007). Granström (red.). Dessa översikter 
spänner över ett mycket brett fält. I det följande refereras endast till forskning som 
är av direkt relevans för denna studie och som pekar på yttre och inre ramfaktorer 
av betydelse för lärares arbete i klassrummet. Vetenskapsrådet (2006) presenterar i 
International Evaluation of Didactics. S�edish, Mathematics and Natural Science 
flera exempel på ämnesdidaktisk forskning i Sverige.

8  Balkanisering innebär grupperingar (av lärare) som kännetecknas av låg grad av ge-
nomtränglighet, hög grad av stabilitet, personlig identifikation och av att de är po-
litiskt färgade. Se Hargreaves (1998, s. 226-227) för en mer ingående presentation. 
Rörlig mosaik är ett begrepp som används för att beskriva organisationer inom det 
postmoderna samhället som kännetecknas av flexibilitet, stor anpassningsförmåga, 
vaga hierarkier och strukturer. Hargreaves menar att skolans har mycket att hämta 
av denna organisationsform även om han inte är odelat positiv till den och ser vissa 
farhågor med den. Se Hargreaves (1998, s. 78-86).

9  Granström (2003) diskuterar de olika begreppen, enskilt arbete, individuellt arbete, 
självständigt arbete och eget arbete och menar att i samtliga arbetsformer är det lä-
raren som bestämt uppgifterna medan skillnaden ligger i elevernas möjligheter att 
styra över tid och sekvensering av uppgifterna. 
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KapitEl 3

Teoretiska utgångspunkter  
och analysmetod

Det utgångsläge som gäller för föreliggande avhandlingsarbete är att sko-
lan betraktas som en samhällelig institution. Som sådan består den av vissa 
strukturer och arbetar under vissa, mer eller mindre bestämda, förutsätt-
ningar. Vidare har stat och kommun uttalade mål och syften med skolan. 
Det finns alltså både praktiska och ideologiska förutsättningar som till-
sammans begränsar och påverkar vad som är möjligt och vad som inte är 
möjligt att genomföra, inte minst för lärare i dennes pedagogiska praktik. 
När Erixon (2007) lakoniskt konstaterar att: ”Skola är skola och verksam-
heten i skolan bedrivs inom vissa ramar. Det måste vi acceptera och det 
är inte något konstigt med det” (Erixon, 2007, s. 50), har han naturligt-
vis rätt. Lortie (1975) talar t.o.m. om ”The Organizational Imperative” 
(Lortie, 1975, s. 2), dvs. det organisatoriska imperativet. Skolan måste 
bedrivas inom några slags ramar. I detta avhandlingsarbete diskuteras inte 
huruvida skolan skulle kunna styras under andra organisatoriska former 
än de som gäller idag. 

Denna avhandlings studieobjekt är undervisningsprocessen, i en snä-
vare bemärkelse läraren och det innehåll som behandlas, och de sociala 
och politiska implikationer som kan uttolkas ur denna process samt de 
yttre och inre ramfaktorer som påverkar, begränsar och möjliggör under-
visningen. De centrala frågeställningarna i avhandlingen är vilka uppfatt-
ningar om svenskämnets roll och funktion i gymnasieskola och samhälle 
fyra lärare ger uttryck för och vilka motiveringar de anger för dessa upp-
fattningar, samt hur dessa uppfattningar och motiveringar konkretiseras 
i undervisningen. Studien har alltså både ett ämnesdidaktiskt perspektiv 
och ett läroplansteoretiskt perspektiv.

Vad skall undervisningen innehålla och varför med just detta innehåll? 
Hur skall undervisningen bedrivas och varför just på detta sätt? Vilket är 
själva syftet med undervisningen, dvs, varför denna undervisning? När skall 
undervisningen bedrivas? Dessa frågeställningar är de övergripande, gene-
rella ämnesdidaktiska frågeställningar som tas upp i denna studie. En mer 
ingående diskussion, analys och utveckling av begreppet ämnesdidaktik 
och ämnesdidaktikens frågeställningar kommer att presenteras nedan. 

De ytterligare redskap som kommer att användas i analysen för att be-
lysa studiens frågeställningar är följande begrepp: transformation, yttre 
och inre ramar/ramfaktorer, läroplanskod, lärarkod och skolkod, samt 
klassifikation och inramning. Samtliga analysredskap skall ses som starkt 
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interfolierade. De bidrar enligt min mening till en såväl fördjupad som 
vidgad beskrivning, tolkning och förståelse av lärares undervisning sett 
ur både ett individuellt och ett samhälleligt perspektiv och kopplingen 
däremellan. 

Transformationen belyser undervisningsprocessen och dess källor från 
planeringsstadiet till genomförandet av undervisningen. Inre och yttre 
ramfaktorer tillsammans med läroplanskod, lärarkod och skolkod och 
är redskap som bidrar till att dels beskriva och tolka den konkreta un-
dervisningsprocessen, dels till att lyfta den från mikro- till makronivå. 
Klassifikation och inramning är mina analytiska redskap för att ur ytter-
ligare ett samhällsperspektiv analysera den kontroll- och maktfunktion 
som lärare, medvetet eller omedvetet, ger uttryck för via sina uttalade 
uppfattningar och föreställningar om svenskämnets roll och funktion i 
gymnasieskolan och samhället och de former detta tar sig i den konkreta 
undervisningen. 

Ämnesdidaktik
Med högskolereformen 1977, då lärarutbildningen blev universitetsutbild-
ning, och frågan om lärarutbildningens vetenskapliga grund och forsk-
ningsanknytning kom att belysas, kom också begreppet didaktik åter till 
användning. Begreppet har sedan dess kommit att stötas och blötas i ota-
liga sammanhang, inte minst inom lärarutbildningen och försöken att de-
finiera och avgränsa det är många. Det ligger inte inom ramen för denna 
studie att mer ingående diskutera didaktikens återkomst i Sverige under 
de senaste tre decennierna. I det följande skall jag dock kortfattat ta upp 
några centrala frågeställningar och jag kommer särskilt att behandla be-
greppet ämnesdidaktik och hur det kommer att användas i föreliggande 
studie.1

Generellt sett torde man idag kunna säga att definitionen av begrep-
pet didaktik åtminstone på en punkt är enhetlig. Gemensamt för didak-
tisk forskning i Sverige är dess fokusering på innehållet. Englund (2000) 
skriver att: 

[…] den didaktiska forskningen problematiserar innehållet som 
lärandeinnehåll (den fenomenografiska didaktiktraditionen) och 
som undervisningsinnehåll (den läroplanstoretiska traditionen) (jfr 
Marton 1986 och Englund 1990) […] Innehållsfrågans problema-
tisering är det som förenar de olika didaktiska forskningstraditio-
nerna (Englund, 200, s. 47-48). 

Den fenomenografiska inriktningen fokuserar alltså hur t.ex. elever lär i 
skolan medan den läroplansteoretiska inriktningen studerar innehållets 
framväxt och utveckling i läroplaner, läromedel och undervisning. Ef-
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tersom denna studie behandlar hur innehållet kommer till uttryck i den 
konkreta undervisningen mot bakgrund av de förutsättningar som på-
verkar, begränsar och möjliggör vad som är möjligt, och vad som inte är 
möjligt, att genomföra faller studien inom ramen för den läroplansteo-
retiska inriktningen. Vad som bör understrykas är att det inte föreligger 
någon skarp åtskillnad mellan de två perspektiven, eftersom det i en un-
dervisningssituation pågår ett ständigt samspel mellan vad undervisning-
en handlar om, hur den bedrivs och med vilka, i vilket sammanhang och 
när undervisningen genomförs och hur undervisningen och dess innehåll 
uppfattas av eleverna. 

Ett perspektiv som bör nämnas i samband med didaktikens återkomst 
lyfts fram av Ahlström & Wallin (2000). Samhällsutveckling har drivit 
skolan mot en allt tydligare individualisering, decentralisering och inter-
nationalisering och detta har mer eller mindre tvingat fram allt större 
krav på reflektion och ansvarstagande från inte minst lärarhåll. Didaktik 
och didaktisk reflektion kan bidra till att stärka förmågan att möta dessa 
krav, menar de. I föreliggande studie är detta en central aspekt eftersom 
lärarnas teori och praktik står i fokus för undersökningen. Detta impli-
cerar också den ambition som finns med denna studie, dvs. att försöka 
bidra till ett starkare teoretiskt vetenskapliggörande av utbildning och 
undervisning. Ahlström & Wallin menar att didaktikens primära uppgift 
är att undersöka de bakomliggande intentioner som finns i pedagogiska 
handlingar och konsekvenserna av dessa intentioner och handlingar. På 
så sätt avslöjas också vad lärare anser att eleverna/samhällsmedborgarna 
bör kunna och hur de skall ”[…] förhålla sig till olika företeelser i om-
världen och handla gentemot dessa och om tillvägagångssätten för att 
hjälpa till med att etablera sådana önskvärda dispositioner” (Ahlström 
& Wallin, 2000, s. 40). 

Marton (1986) gör ett inledande försök att definiera begreppet fack�
didaktik som han vill utkristallisera ur det mer övergripande begreppet 
didaktik. Fackdidaktik beskriver han som ”[…] didaktik som hänför sig 
till innehållsligt avgränsbara (skol-) kunskapsområden” (Marton, 1986, 
s. 62). I begreppet fackdidaktik lägger han in något mera än enbart ’rena’ 
skolämnen. Han menar att sådant som tematiska studier, blockstudier 
etc., dvs. studier som är mycket vanliga i skolan, också faller inom fack-
didaktikens område. Fackdidaktiken skiljer sig från allmändidaktiken ge-
nom att den senare ställer frågor av generell art, oberoende av innehåll, 
medan fackdidaktiken relateras till visst bestämt ämnesinnehåll. De fack-
didaktiska frågeställningarna är självständiga, vilket inte hindrar att teo-
rier från andra vetenskaper kan integreras i fackdidaktik. Men innehållet, 
dess beskrivningar och teorier ligger till grund för fackdidaktikens utveck-
ling. Detta implicerar, såvitt jag förstår, att varje fackdidaktisk fråga hu-
vudsakligen finner sitt svar inom sitt eget ämnesområde. En fackdidaktisk 
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fråga inom matematikdidaktik kan inte hitta ett uttömmande svar inom 
svenskdidaktik och vice versa.2

Skolämnenas kris och dess relation till universitetsämnen diskuteras i 
ett nummer av Stockholm Li�rary of Curriculum Studies (2002), där Se-
lander menar att det finns ett spänningsfält mellan lärandets villkor och 
undervisningen och att ämnesdidaktik i detta sammanhang kan bidra till 
att belysa detta spänningsfält. 

Ämnesdidaktik kan ses som en mötesplats för reflektion över kun-
skapens villkor på universitet såväl som i skolan, över ämnets tra-
ditioner men också över lärandets förutsättningar och villkor. Just 
’mötesplats’ är viktigt att betona. Ingen fullödig ämnesdidaktik kan 
utvecklas ur enögdhet. Variation är en förutsättning för utveckling. 
Öppenhet för variation medför också att vi måste kunna (om än 
hypotetiskt) sätta parentes kring nedärvda föreställningar, det som 
Liedman kallar ”frusna ideologier”. Ämnets rationalitet kanske inte 
heller sammanfaller med lärandets rationalitet. Ett skolämne står 
inte självklart nära elevens värld (Selander, 2002, s. 7).

 
Selander understryker vikten av att se ämnesdidaktik som ett möte mel-
lan olika föreställningar om kunskapens villkor, ämnens traditioner och 
lärandets förutsättningar och villkor. I motsats till Selander ställer jag mig 
lite tveksam till att betrakta ämnesdidaktiken som mötesplats. Metaforen 
mötesplats indikerar att ämnesdidaktiken inte kan ses som självständig. 
Eftersom didaktik implicerar behandlingen av ett innehåll menar jag att 
det är inom detta innehåll/ämne som ämnesdidaktiken har sin naturliga 
plats. Detta innebär naturligtvis inte att ämnesdidaktik inte kan ses som 
tvärvetenskaplig och vara öppen för ”variation”. Så menar jag t.ex. att 
problematiken kring läs- och skrivinlärning hör hemma inom svenskäm-
nets didaktik/språkdidaktik, men att dessa håller dörren öppen för såväl 
specialpedagogik som andra relevanta discipliner. 

 Östman (2000) försöker klargöra den snårskog av begrepp som om-
gärdar talet om didaktik. Han nämner begrepp som fack�, tema�, skol�
ämnes, universitets�, praktisk, allmän �teoretisk) didaktik . När det gäl-
ler begrepp som praktisk didaktik och allmän (teoretisk) didaktik menar 
han att det senare syftar till att utveckla didaktiska teorier medan det 
förra har ett mera direkt tillämpbart syfte. Vad gäller skillnaden mellan 
universitetsdidaktik och skolämnesdidaktik handlar det här enbart om 
olikheter i vilken undervisningsmiljö och med vilket syfte utbildningen 
bedrivs. Universitet är en mera kunskaps- och yrkesinriktad utbildning 
medan skolan förutom att utbilda elever också skall fostra dem. Studiet 
av sambandet mellan socialisation och lärande är centralt inom skoläm-
nesdidaktiken tillsammans med studiet av hur skolan hanterar ansvaret 



  69 

för att fostra eleverna till harmoniska, ansvarstagande människor, menar 
Östman, som fortsätter: 

Skolan och lärarna har även ett i skollag fastlagt ansvar för att 
eleverna utvecklas till harmoniska människor. Därför är det viktigt 
för ungdomsskolans lärare att i sin undervisning beakta samspelet 
lärare – elev, elevernas inbördes relationer och deras sociala och 
kulturella bakgrund. Dessa faktorer – klassrumsklimatet – utgör 
en viktig aspekt i den skolämnesdidaktiska forskningen om elevers 
lärande och socialisation (Östman, 2000, s. 69).

Det finns en tydlig psykologisk/sociologisk och inte minst politisk dimen-
sion i Östmans resonemang kring ämnesdidaktik. I föreliggande studie 
utgör också detta en viktig aspekt.

Klafki (1997) använder begreppen ämnesdidaktik och områdesdidak�
tik när han skall klargöra skillnader mellan olika didaktiska fält. Med 
ämnesdidaktik menar Klafki olika teorier om inlärning och undervisning 
relaterade till olika specifika ämnen. Områdesdidaktik omfattar teorier 
kring tre olika dimensioner av undervisning. 

1.  Gemensamma didaktiska kännetecken i flera besläktade under-
visningsämnen som t.ex. estetiska ämnen. 

2.  Undervisningsteorier om integrerade ämnen som t.ex. samhälls-
orienterande ämnen. 

3.  Undervisningsteorier som berör undervisning som föregår äm-
nesundervisningen

 (Klafki, 1997, s. 216-217). 

Klafki (1997) menar vidare att man måste komplettera ovannämnda de-
finition med kunskaper dels från socialisationsforskning för att främst 
komma åt elevernas och lärarnas vardagliga undervisning, dels från pe-
dagogisk forskning om de grundläggande strukturer och förutsättningar 
som föreligger i skolan. Avslutningsvis menar han att man också måste 
beakta att undervisning och inlärning även sker utanför den institutiona-
liserade skolan. Relationen mellan hur didaktiska idéer uppstår utanför 
och i skolan är därför av största intresse.

Av ovanstående korta sammanfattning framgår bl.a. att beroende på 
det prefix som sätts framför begreppet didaktik ges det också ganska va-
rierande innebörder. Prefixen är inte heller enhetliga. De har antingen an-
knytning till ett ämne/ett kunskapsområde eller också knyter de an till den 
miljö i vilken undervisningen bedrivs. Om innehållsfrågan är det som är 
grundläggande för didaktik är det olyckligt att också koppla begreppet till 
den miljö där studierna bedrivs. Att ämnesdidaktik alltid måste kopplas 
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till sitt innehåll är en avgörande ståndpunkt i föreliggande studie. I likhet 
med Kroksmark & Bengtsson (1994) menar jag att ämnesdidaktik inte 
kan göra några generella allmändidaktiska/pedagogiska anspråk. Man kan 
lite provokativt ställa sig frågan om ämnesdidaktiken överhuvudtaget har 
gjort anspråk på att vara allmändidaktisk. Enligt min uppfattning ligger 
det inte inom ämnesdidaktikens område att göra några sådana anspråk. 
Det är också så som denna studie skall läsas.3

Den definition jag vill ge begreppet ämnesdidaktik i föreliggande stu-
die är: ämnets innehåll och dess teorier sett i ett undervisningssamman�
hang. Detta betyder att det är ämnets vad?, hur?, med vilka?, i vilket sam�
manhang?, när? och mot vilka mål, och den till varje fråga tillhörande 
varför-fråga, som är i fokus. Med undervisningssammanhang menar jag 
här en i tid begränsad situation, där ett visst innehåll studeras och där 
någon/några leder detta sammanhang mot vissa bestämda mål och syf-
ten. Denna tolkning måste sedan, i likhet med Klafkis (1997) definition, 
kopplas till teorier om utbildning och skola i ett samhällsperspektiv. I 
princip ställer jag mig alltså bakom Klafkis definition men jag vill i den-
na studie särskilt lyfta fram lärares kunskaper om ämnets innehållsliga 
och teoretiska �etydelse i undervisningssammanhang. Varje ämne har en 
filosofi, en historia, ett ursprung. Vidare har varje ämne en inneboende 
struktur och en mer eller mindre stark avgränsning gentemot andra äm-
nen. Dessutom har varje ämne en mer eller mindre stark relation till det 
omgivande samhället. 

I undervisningssammanhang möter elever och studenter dessa olika äm-
nen utifrån olika erfarenheter, kunskaper, tolkningar, föreställningar och 
uppfattningar som lärare och läromedel ger uttryck för. Jag menar att de 
ämnesteoretiska kunskaperna kopplade till frågor om ämnets inneboen-
de strukturer, dess filosofi och historia sett i förhållande till undervisning 
samt ämnets relation och förhållande till samhället och de därpå följande 
sociala och politiska följderna är de grundläggande ämnesdidaktiska frå-
geställningarna tillsammans med frågor om hur elever och studenter lär 
inom ämnet. I så motto handlar ämnesdidaktik i lika stor utsträckning om 
studier i och om ämnen som studier av ämnets och människans roll sett 
i relation till varandra och till samhället i stort. Jag kommer i denna stu-
die att fokusera lärarnas uppfattningar om ämnet och dess roll och funk-
tion i undervisning och samhället. Det är läraren som är den som (oftast) 
besitter de kunskaper som skall behandlas. Det är också läraren som är 
den som kontrollerar och styr såväl undervisningens innehåll som dess ar-
betsformer och kommunikation. Därmed menar jag inte att eleverna och 
deras inflytande över undervisningen inte är av betydelse, men de är inte 
i fokus för denna studie.
Mot bakgrund av ovannämnda diskussion och definition av begreppet 
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ämnesdidaktik framgår också vilka de centrala ämnesdidaktiska fråge-
ställningarna är i föreliggande studie. Dessa centrala frågeställningar har 
också ingått i de intervjufrågor som ställts till lärarna. Det handlar om hur 
lärare beskriver och motiverar sin uppfattning om svenskämnet vad avser 
dess innehåll, struktur och historia. Vidare handlar det om de avgörande 
faktorer som kan tänkas ha någon betydelse för deras uppfattning om 
svenskämnets roll och funktion i skola och samhälle. Uppfattningen om 
skolan och dess relation till samhället samt de styrdokument som reglerar 
skolan och svenskundervisningen är också av intresse i detta sammanhang. 
Sist men inte minst är också de föreställningar om gymnasieskolan och 
svenskämnet som de fyra lärarna tror att eleverna har intressanta.

Hur lärare transformerar sina ämneskunskaper till specifika undervis-
ningssituationer utgör en central aspekt i själva undervisningsprocessen. 
Transformationen handlar om den process som ligger till grund för un-
dervisningens innehållsliga genomförande. Vad det handlar om är alltså 
hur lärare planerar, genomför och utvärderar sitt innehåll och vilka de 
faktorer är som påverkar, begränsar och möjliggör denna process. På 
vilka sätt omvandlas/anpassas lärarens kunskaper till de specifika un-
dervisningssituationerna och vad är det som ligger till grund för denna 
transformation? Detta kan sägas var huvudfrågan i detta sammanhang. 
Transformationen och dess begreppsapparat presenteras därför mer in-
gående i nästa avsnitt. 

”Pedagogical content knowledge” och ”Transformation”
När Shulman (1987) skall sammanställa vad han menar är känneteck-
nande för lärares professionella yrkesverksamhet urskiljer han ”a know-
ledge base” (Shulman, 1987, s. 8). Inom denna menar han att “[…] ped-(Shulman, 1987, s. 8). Inom denna menar han att “[…] ped-
agogical content knowledge is of special interest because it identifies the 
distinctive bodies of knowledge for teaching” (s. 8). Det är ”pedagogical 
content knowledge”, vilket kan beskrivas som ämnesdidaktiska kunska-
per, som skiljer en lärare från en renodlad ämnesexpert och det är denna 
kunskap som lärare i olika grad besitter för att planera, genomföra och 
utvärdera sin undervisning. Shulman betonar också att ”pedagogical con-
tent knowledge” inbegriper undervisningsvana. Detta implicerar också att 
”pedagogical content knowledge” är något som lärarstuderande och ny-
utexaminerade lärare inte besitter.

Shulmans fortsatta fråga är hur lärare resonerar när de planerar, ge-
nomför och utvärderar sin undervisning och hans svar blir: ”A Model for 
Pedagogical Reasoning and Action”. Nedanstående beskrivning är en, av 
mig, något modifierad modell tidigare rekonstruerad av Gudmundsdot-
tir, Reinertsen och Nordtömme (1997, s. 231). (se även Wilson, Shulman, 
Richert 1987). 
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Figur 1. Shulmans Model of Pedagogical Reasoning and Action

Process

Comprehension Transformation Instruction
 – Preparation
 – Representation
 – Selection
 – Adaptation and 
    Tailoring

– content knowledge Evaluation
– general pedagogical knowledge
– curriculum knowledge
– pedagogical content knowledge
– knowledge of learners and their characteristics Reflection
– knowledge of educational contexts;
– knowledge of educational ends, purposes and
   philosophical grounds
 New com-
Knowledge base prehension 

(min reviderade version utifrån Gudmundsdottir, Reinertsen och Nordtömme, 
1997, s. 231)

”Knowledge base” utgör de samlade kunskaper som alla lärare besitter i 
olika grad. Det är viktigt att betona att dessa kunskaper också inkluderar 
normer och värderingar. Det är utifrån denna kunskapsbas som läraren 
hämtar det innehåll denne vill behandla i undervisningen och som om-
vandlas/transformeras till den specifika undervisningssituationen. Dessa 
samlade kunskaper består av:
– ämnesteoretiska kunskaper, ”content knowledge”
– allmänna pedagogiska kunskaper om t.ex. lärande och olika metoder, 

dessa kunskaper ses som skilda från ämneskunskaper, ”general peda-
gogical knowledge”

– kunskaper om olika styrdokument och dess relation till det specifika 
ämnet och den ideologi och filosofi som ligger bakom dessa styrdoku-
ment, ”curriculum knowledge”

– ämnesdidaktiska kunskaper, ”pedagogical content knowledge”
– kunskap om eleverna/studenterna och deras karakteristika, ” know-

ledge of learners and their characteristics” 
– kunskaper om den miljö och det sammanhang i vilken undervisningen 

sker som t.ex. klassrummet, skolan, stat och kommun, “knowledge of 
educational contexts“
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– kunskaper om utbildningens mål, syften och filosofiska och historiska 
grund, knowledge of educational ends, purposes and philosophical  
grounds”.

Kunskaper om eleverna/studenterna och deras karakteristika vill jag förstå 
som lärarens föreställningar och kunskaper om hur elever lär, de föreställ-
ningar om ämnet och övriga allmänna kunskaper samt de attityder och 
inställningar till samhälle, skola och utbildning som eleverna har. Zetter-
qvist (2003, s. 30) översätter denna kunskapskälla till att gälla lärarnas 
kunskaper om elevernas allmänna kunskaper och deras utvecklingsnivå 
vad gäller inlärning och motivation. Jag vidgar alltså betydelsen till att 
gälla lärares föreställningar och kunskaper om eleverna/studenterna även 
för det som ligger utöver skola och undervisning. 

Efter varje undervisningssituation sker utvärdering (”evaluation”) och 
reflektion (”reflection”) vilket leder fram till ny förståelse (”comprehen-
sion”). Modellen kan synas enkel men skall ses som ett försök att lyfta 
fram och problematisera den del i lärares yrkesutövning som Shulman 
menar har försummats i tidigare pedagogisk forskning, nämligen att un-
dervisningen har ett innehåll/ämne (”content”), och lärare har kunskap 
om detta innehåll/ämne (”content knowledge”) och omvandlar/transfor-
merar detta till de specifika undervisningssituationerna. Ämnesteoretiska 
kunskaper (”content knowledge”) och ämnesdidaktiska kunskaper (”pe-
dagogical content knowledge”) tillsammans med kunskaper om eleverna/
studenterna (”knowledge of learners and their characterstics”) tolkar jag 
som centrala i Shulmans modell. Han understryker att den kunskapsbas 
han presenterar ”[…] is not fixt and final” (Shulman, 1987, s. 12). 

Angående de ämnesteoretiska kunskaper lärare skall besitta fördjupar 
Grossman, Wilson & Shulman (1989) denna diskussion och de urskiljer 
fyra dimensioner av kunskaper. Dessa fyra dimensioner beskrivs som: “[…]
content knowledge, substantive knowledge, syntactic knowledge, and be-
liefs about the subject matter” (Grossman, Wilson & Shulman, 1989, s. 27). 
Den första dimensionen innehåller dels kunskaper om själva innehållet/
stoffet dvs. centrala begrepp och organiserande principer, dels kunskaper 
om innehåll som är lämpligt för undervisning. Den andra dimensionen 
innehåller de paradigm och ramar som finns inom och avgränsar ett ämne 
och styr de forskningsfrågor som ställs inom ämnet. Den tredje dimensio-
nen innefattar de direkta forskningsmetoder, som används för att nå mer 
kunskap inom ämnet, och de frågor som ställs och som bidrar till att ny 
kunskap genereras. Den fjärde dimensionen är dels de ämnesuppfattningar 
lärare har i relation till elever och skola, dels de värderingar lärare har om 
ämnet. Dessa fyra dimensioner av ämneskunskaper är, enligt Grossman, 
Wilson & Shulman (1989), avgörande för att en fruktbar transformation 
av ett innehåll/ämne skall kunna äga rum. Det räcker dock inte med bara 
dessa fyra dimensioner av ämneskunskap. Samtliga av de samlade kun-
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skaper som anges i Shulmans modell samspelar i olika grad i en undervis-
ningssituation. I denna avhandling ställs frågor till lärarna om svenskäm-
net och hur de väljer och värderar olika kunskaper och på vilka grunder. 
Dessutom sker iakttagelser av den konkreta undervisningen. Syftet är att 
i en senare analys försöka urskilja vilka av de fyra dimensionerna som 
framträder mest. Därmed kan också transformationen tydliggöras.

Shulmans (1987) modell är intressant för denna studie då den enligt min 
uppfattning kan bidra till att belysa olika aspekter av lärares kunskapsbas 
(”konwledge base”) och därmed också deras ämnesdidaktiska kunskaper. 
Det finns dock vissa problem med själva modellen. Modellens syfte är att 
belysa hur ett innehåll transformeras till den specifika undervisningssitua-
tionen, men något innehåll åskådliggörs inte i modellen.

I Gudmundsdottirs, Reinertsens och Nordtömmes (1997, s. 231) re-
konstruktion av modellen åskådliggörs innehållet delvis av en ruta utan-
för processen, i vilken står ”En undervisningstext”. Nu är innehåll i en 
undervisningssituation så mycket mera än en undervisningstext. Dessutom 
kan man fråga sig om inte denna undervisningstext kan betraktas som de 
ämneskunskaper (”content knowledge”) som läraren besitter? Gudmunds-
dottirs, Reinertsens och Nordtömmes skriver dessutom att: ”Delarna är 
förbundna med varandra genom att man i processen hämtar stoff ur kun-
skapskällan” (s. 230). (De har översatt Shulmans ”knowledge base” till 
kunskapskälla.) Stoffet, dvs. innehållet, finns alltså i kunskapsbasen. Jag 
menar att innehållet, i en given undervisningssituation, mycket väl kan 
hämtas utanför lärarens kunskapsbas, som det framställs i Shulmans mo-
dell. Därmed framstår innehållet i en undervisningssituation som vidare 
är lärarens kunskapsbas. 

Vidare framstår transformationen i modellen som något instrumentell 
i betydelsen att det är läraren som ensam planerar, genomför och utvär-
derar undervisningen. Elevers inflytande på och medverkan i undervis-
ningsplaneringen framgår inte alls. Utgångspunkten för Shulmans modell 
är, såvitt jag förstår den, att det är läraren som utifrån ett förhållande-
vis bestämt pensum, planerar, genomför och utvärderar undervisningen. 
Trots den kritik som kan riktas mot Shulmans modell menar jag att den 
ändå kan utgöra ett gott redskap som tankefigur och analytiskt redskap 
för ämnesdidaktiska studier. 

Denna studie avgränsas enbart till att behandla transformationen. Hur 
lärare utvärderar (”evaluation”) och reflekterar (”reflection”) och skapar 
ny förståelse (”new comprehension”) enligt Shulmans modell behandlas 
inte. Sett ur detta perspektiv och mot bakgrund av det ovan nämnda om 
innehållet i modellen skulle en för denna studie mer rättvis modell se ut 
enligt nedan. Jag väljer för enkelhetens skull att även fortsättningsvis kalla 
den Shulmans modell. 
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Figur 2. Shulmans Model of Pedagogical Reasoning and Action

Process

Comprehension Transformation Instruction
 – Preparation
 – Representation
 – Selection
 – Adaptation and 
    Tailoring

 Innehåll

– content knowledge
– general pedagogical knowledge
– curriculum knowledge
– pedagogical content knowledge
– knowledge of learners and their characteristics
– knowledge of educational contexts;
– knowledge of educational ends, purposes and philosophical grounds

Knowledge base 

(min version utifrån Gudmundsdottir, Reinertsen och Nordtömme, 1997, s. 
231) 

Ett visst innehåll skall behandlas i undervisningen. Detta innehåll trans-
formeras till den specifika undervisningssituationen. Lärares kunskaps-
bas ligger till grund för denna transformation. Transformationen belyser 
därmed ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv hur lärare resonerar och agerar 
när de hanterar själva innehållet i undervisningen sett i relation till den 
specifika undervisningssituationen. 

Enligt Shulman (1987) består transformationen av:

Preparation: critical interpretation and analysis of texts, structures 
and segmenting, development of a curricular repertoire, and clari-
fication of purposes
Representation: use of representational repertoire which includes 
analogies, metaphors, examples, demonstrations, explanations, 
and so forth
Selection: choice from among an instructional repertoire which in-
cludes modes of teaching, organizing, managing, and arranging
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Adaptation and Tailoring to Student Characteristics: considerations 
of conceptions, preconceptions, misconceptions, and difficulties, 
language, culture, and motivations, social class, gender, age, abi-
lity, aptitude, interests, self concepts, and attention
(Shulman, 1987, s. 15).

”Preparation” (förberedelse) innebär att läraren själv försöker förstå det 
undervisningen skall handla om och vilka olika möjligheter som finns för 
att strukturera, bearbeta och behandla dess innehåll. Urvalet av innehåll, 
hur det struktureras och framför allt hur det motiveras dvs. innehållets 
normer, värderingar och den mening läraren ger innehållet återspeglas i 
denna process. Undervisningssituationens mål och syfte är här i fokus. 
Här ställs krav på att läraren kan lägga ett metaperspektiv på innehållet. 
Vad är t.ex. svenska? Varför skall man undervisa i ämnet och med vilket 
innehåll och hur skall detta innehåll tolkas och förstås? Detta är centrala 
frågeställningarna i sammanhanget. 

”Representation” (framställande/återgivande) innefattar de olika per-
spektiv och idéer som läraren kan presentera innehållet på. Att använda 
sig av analogier, metaforer eller exempel etc. som kan representera det lä-
raren vill få fram av undervisningen är i fokus. Här lyfter Shulman fram 
en aspekt som är mycket lite, om än något alls, utforskad. Lärarens för-
måga att åskådliggöra innehållet muntligt, skriftligt eller på annat sätt är 
avgörande i detta sammanhang. Den språkliga, kommunikativa förmågan 
är så att säga lärarens verktyg. Förmågan att, som Shulman (1987) själv 
utrycker det, ” [u[se of representational repertoire which includes analo-
gies, metaphors, examples, demonstrations, explanations, and so forth” 
kräver en språklig och kommunikativ färdighet som går vida utöver äm-
nets egna gränser. Dessutom kräver den erfarenhet, flexibilitet, kunskap 
om hur olika aspekter och tolkningar av innehållet kan framställas, tolk-
ningsförmåga etc. (se även McDiarmid, Ball, Anderson 1989). Detta im-
plicerar också att läraren skall försöka att hitta det medium som bäst re-
presenterar det innehåll som studeras. 

”Selection” (urval) är det val läraren gör bland de framställningar denne 
utvecklat och det metodval läraren gör som denne menar passar bäst för 
att framställa innehållet. Här krävs kunskaper och erfarenheter av olika 
slags metoder såsom grupparbete, individuella arbeten, muntliga eller 
skriftliga presentationer, laborationer osv. Val av framställning och metod 
är naturligtvis också starkt kopplat till elev/eleverna och deras förutsätt-
ningar och till de förutsättningar som råder på skolan. 

”Adaptation” (anpassning) och ”Tailoring” (individuell anpassning/
differentiering) är de hänsyn läraren tar till eleverna och deras förutsätt-
ningar sett i relation till ämnet. Denna aspekt av transformationen impli-
cerar att läraren har förmågan att ”lära känna” eleverna, en förmåga som 
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man kan tro att erfarna lärare besitter i högre grad än oerfarna. Men den 
kräver också en förmåga till sensibilitet och lyhördhet och en insikt och 
kännedom om elevers/barn och ungdomars liv utanför skolan och detta 
är förmågor som inte automatiskt följer med erfarenhet. Frågan är sna-
rare hur utvecklad denna förmåga och insikt är.

Hulshof & Verloop (2002) har studerat en speciell aspekt av transfor-
mationen, nämligen ”representation” och mer specifikt, hur lärare an-
vänder analogier och exemplifieringar i sin undervisning. De menar att 
av de få studier kring denna aspekt som genomförts framgår att t.ex. lä-
rare i naturvetenskapliga ämnen använder sig av färre analogier än som 
finns i de använda läroböckerna. I två mindre undersökningar av lärare 
i holländska (Huslof & Verloop 2002, 2005), konstaterar de att lärarna 
i viss utsträckning använde sig av analogier, men i större utsträckning 
av exemplifieringar. Lärarnas medvetenhet om detta visar sig vara svag. 
Några lärare menar t.o.m. att de inte är i behov av analogier för sin un-
dervisning. Hulshof & Verloop (2005) föreslår därför att lärarutbild-
ningen för språklärare borde inkludera utbildning i att utveckla och ut-
värdera en repertoar av analogier. De summerar sin undersökning med 
en prövande slutsats.

We found that the key elements in the conceptions of PCK, the re-
lationship between areas of student difficulty, and representations, 
were less obvious; the number of analogies used was disappointing. 
An interesting conclusion could be that teachers do not need analo-
gies to teach mother-tongue (Hulshof & Verloop, 2005, s. 35).

Chen & Ennis (1995), däremot, kommer i sin undersökning fram till att 
lärare i idrott, trots att de har samma ämneskunskaper, använder olika 
sätt att presentera innehållet på för sina elever grundat dels på de specifi-
ka elevgrupper de undervisar, dels på deras egna prioriteringar inom äm-
net. Deras slutsats är att transformationen av ämneskunskaperna är en 
mycket personlig process och ”pedagogical content knowledge” framstår 
därmed också som personlig.

De olika aspekterna av transformationen, som presenterats ovan, kom-
mer i denna studie att utgöra analytiska redskap för mig för att förklara och 
förstå de klassrumsobservationer som kommer att genomföras. Dessutom 
syftar de till att ge fördjupad insikt och förståelse av hur lärarna resonerar 
och argumenterar för det specifika innehållet och dess konkretisering i un-
dervisningen. Frågeställningar för transformationen berör hur, och på vilka 
grunder, lärarna väljer det innehåll som behandlas och hur detta innehåll 
transformeras till undervisningssituationerna. En särskilt viktig aspekt är 
hur lärarna framställer (”representation”) det innehåll som behandlas. Yt-
terligare en aspekt berör de undervisningsstrategier som lärarna har. Har 
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de utvecklat en viss repertoar av metoder och undervisningsstrategier, i så 
fall vilka och hur skall dessa repertoarer tolkas och förstås?

… olika sätt att tolka och förstå ”pedagogical content knowledge” 
Shulmans (1987) begrepp ”pedagogical content knowledge” har kommit 
att diskuteras och tolkats en hel del sedan det först myntades. I det föl-
jande skall jag presentera och diskutera hur denna diskussion förts. Här 
bör nämnas att idén om att läraryrket innehåller något specifikt skilt från 
andra akademiska yrken inte är ny. Bullough Jr. (2001) visar i en histo-
risk översikt från USA hur debatten har förts kring ämnesstudier/aka-
demi contra lärarutbildning och om lärare behöver specifika kunskaper 
utöver de akademiska kunskaperna. Så citerar t.ex. Bullough en talare 
vid en konferens som redan 1888 nämner att ”An analysis of the process 
of teaching shows that there is a special knowledge in each subject that 
belongs to instruction. This is quite distinct from academic knowledge” 
(Bullough Jr, 2001, s. 658). 

Genom att jämföra erkänt duktiga och erfarna lärare med oerfarna 
(duktiga) lärare kan man se hur ”pedagogical content knowledge” tar sig 
uttryck och vad som ligger till grund för hur de erfarna lärarna planerar 
och genomför sin undervisning (se bl.a. Gudmundsdottir & Shulman 1987, 
Wilson, Shulman Richert 1987, Gudmundsdottir 1988, 1991, Grossman 
1990). Gudmundsdottir & Shulman (1987) beskriver den erfarne läraren 
som ”[…] a talented storyteller and an excellent discussion leader” (Gud-
mundsdottir & Shulman, 1987, s. 64, se även Gudmundsdottir 1991) med-
an den nyutexaminerade, som dessutom undervisar inom ett område som 
sträcker sig något utöver det han själv studerat, är bunden vid läroboken 
eller ofta låter film ersätta det område som behandlas, eftersom han inte 
själv kan berätta eller diskutera det som behandlas. De erfarna lärarna är 
mindre läromedelsberoende, de kopplar gärna innehållet till såväl dags-
aktuella samhälleliga och politiska händelser som till egna, privata erfa-
renheter, de har utvecklat modeller för de specifika ämnen de undervisar 
i och som har sin grund i de akademiska discipliner de studerat, och de 
planerar långsiktigt och alltid utifrån styrdokument (”curriculum”). De är 
också mycket goda berättare – så kan man grovt sammanfatta de största 
skillnaderna mellan erfarna lärare, som utvecklat ”pedagogical content 
knowledge” och novisen, som ännu inte hunnit göra det. 

Att lärarstuderande kan tillgodogöra sig ”pedagogical content know-
ledge” i viss utsträckning visar Chen (2004) i en studie av blivande lä-
rare i idrott. Med hjälp av ett särskilt utbildningsprogram visade det sig 
att lärarstuderande t.ex. kunde lära sig att bättre engagera alla elever i 
undervisningen och även anpassa olika moment i undervisningen utifrån 
varje enskild elevs förutsättningar. Vidare visade de förmåga att presente-
ra innehållet med hjälp av bilder och metaforer. En avgörande aspekt, för 
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att lärarstuderande skulle kunna tillägna sig ”pedagogical content know-
ledge”, var dock att de hade goda ämneskunskaper. 

Grossman (1990) menar att “[…] four general areas of techer knowl-
edge can be seen as the cornestones of the emerging work on profession-
al knowledge for teaching: general pedagogical knowledge, subject mat-
ter knowledge, PCK, and knowledge of context” (Grossman, 1990, s. 
5). Marks (1990) tar i sin artikel upp frågan om varför så många enbart 
anammat och tillämpat Shulmans (1987) definition av begreppet ”peda-
gogical content knowledge” eller möjligen modifierat det något, men att 
så få har försökt att bidra till en problematisering och ett tydligörande 
av begreppet. Han kommer i sin studie av hur åtta lärare i matematik re-
sonerar kring olika undervisningssituationer fram till att begreppet ”pe-
dagogical content knowledge” innehåller en del tvetydigheter. Eftersom 
”pedagogical content knowledge” till sin natur består av elementen äm-
neskunskaper och generella pedagogiska kunskaper och beroende på vad 
som fokuseras i lärarnas resonemang kan man dra den slutsatsen att det 
ibland är generella pedagogiska kunskaper som ligger till grund för lärares 
beslut, ibland är det ämneskunskaperna i sig och ibland är det de ämnes-
didaktiska kunskaperna. Vad som är ”pedagogical content knowledge” 
kan därför ibland vara svårt att avgöra.

Cochran, DeRuiter & King (1993) diskuterar begreppet ”pedagogical 
content knowledge” utifrån ett kognitivistiskt perspektiv och vill modi-
fiera Shulmans (1987) begrepp. De menar att han alltför mycket fokuserar 
transformeringen av lärarens ämneskunskaper. De vill istället poängtera 
integrationen och samspelet mellan pedagogiska kunskaper, ämnesinne-
hållet och inte minst eleverna och hela den kontext som inringar under-
visningen. De vill därför introducera begreppet 

[…] pedagogical content knowing” (PCKg) ”for which we propo-
se the following definition: a teacher’s integrated understanding of 
four components of pedagogy, subject matter content, student cha-
racteristics, and the environmental context of learning (Cochran, 
DeRuiter & King, 1993, s. 266). 

Som jag förstår Cochran, DeRuiter & King (1993) slår de samman “gen-
eral pedagogical knowledge”, “curriculum knowledge”, “knowledge of 
educational contexts knowledge of educational ends”, “purposes and 
philosophical grounds” i Shulmans (1987) modell till ett begrepp, “the 
environmental context of learning”. Kanske detta är ett försök att under-Kanske detta är ett försök att under-
stryka lärarens yrkesroll i ett vidare skol- och samhällsperspektiv. 

van Driel, Verloop och de Vos (1998) konstaterar i sin genomgång och 
analys av begreppet ”pedagogical content knowledge” att det ännu inte 
råder någon konsensus kring begreppet, men de kommer ändå fram till 
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att de allra flesta är överens om att kunskaper om hur ämnet presenteras 
(av läraren) och kunskaper om elevers föreställningar och uppfattningar 
samt deras svårigheter att lära sig inom ämnet är det centrala för ”pe-
dagogical content knowledge”. ”Yet, we suggest that all scholars agree 
on Shulman’s two key elements – that is, knowledge of representations 
of subject matter and understanding of specific learning difficulties and 
students conceptions” (1998, s. 677). Det är alltså hur ämnet presente-
ras (”representation”) och kunskaper om eleverna/studenterna och deras 
karakteristika,(”knowledge of learners and their characteristics”) som 
är de två grundläggande elementen i Shulmans (1987) modell, enligt van 
Driel, Verloop och de Vos (1998).

Klafkis fem didaktiska frågeställningar kan ses som en fördjupning av 
den del av reflektionen som ingår i Shulmans modell (1987), enligt Gud-
munsdottir (1995, 1997). Därmed kompletterar och utvecklar hon hans 
resonemang. �4 van Dijk och Kattman (2007) arbetar vidare utifrån Gud-
mundsdottirs koppling till Klafki och den tyska didaktiken och betraktar 
”pedagogical content knowledge” som ”[…] a knowledge domain and not 
as an educational concept” (van Dijk och Kattman, 2007, s. 889). De menar 
dels att Shulman (1987) inte skiljer på ”pedagogical content knowledge” 
som abstrakt idé/terori i lärarutbildningen och som framställningar och 
transformationer i lärarnas huvud, dels att lärarstuderande inte kan lära sig 
”pedagogical content knowledge” direkt från erfarna lärarutbildares ”pe-
dagogical content knowledge” eftersom denna är tagen ur sin kontext.

I antologin Examining Peagogical Content Kno�ldege (1999) ges en 
översikt av olika uppfattningar kring begreppet ”pedagogical content 
knowledge”. Gess-Newsomme (1999) presenterar i introduktionen dels 
en ”Intergrative Model”, dels en ”Transformative model” som hävdar att 
lärare besitter ”pedagogical content knowledge”. I ”Intergrative Model” 
besitter lärare kunskaper inom de tre centrala områdena ”subject mat-
ter knowledge”, ”pedagogical knowledge” och ”contextual knowledge” 
och förmågan att integrera dem, men någon specifik ”pedagogical con-
tent knowledge” existerar inte. De olika forskarna i antologin utgår ifrån 
Shulmans (1987) resonemang, men kommer fram till olika svar. De kan 
sägas pendla mellan dessa två poler. Magnusson, Krajcik och Borko (1999) 
t.ex. utvecklar och preciserar ”pedagogical content knowledge” och er-
känner den som en specifik kunskapskälla hos lärare, men medger sam-
tidigt att gränserna mellan vad som är ”pedagogical content knowledge” 
och ”subject matter knowledge, ”pedagogical knowledge” och ”contex-
tual knowledge är diffusa, bl.a. beroende på vilken av de ingående fakto-
rerna som är starkast. 

Carlsen (1999) å sin sida diskuterar, i samma antologi, ”pedagogical 
content knowledge” ur ett strukturalistiskt respektive poststrukturalistiskt 
perspektiv. Ur ett poststrukturalistiskt perspektiv kan inte “pedagogical 
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content knowledge” ses som ett bestämt och fixerat system, menar han. 
Dessutom innebär ett poststrukturalistiskt perspektiv att frågan om kun-
skap och makt måste belysas. Vidare skulle den enskilde individen, i detta 
fall eleverna och lärarna, ställas i fokus mera än vad innehållet/ämnet gör: 
”Given the widespread use of conceptual change theory in science educa-
tion, it is worth asking whether a more learner-centered view is warranted 
in defining the domains of subject matter knowledge” (Carlsen 1999:139). 
Avslutningsvis, menar han att ett strukturalistiskt perspektiv missar att 
på ett adekvat sätt ta hänsyn till historiska och kulturella aspekter. Segall 
(2004) är inne på samma spår som Carlsen (1999) när han betonar att det 
innehåll som används i undervisning i sig har pedagogiska implikationer. 
Det material/innehåll som tas in i klassrummet innehåller i sig metaforer, 
analogier, budskap etc., vilket implicerar vad som skall behandlas och 
hur det skall behandlas och förstås. Segall (2004)menar att ”pedagogical 
content knowledge” bör vidgas till att även innehålla ett kritisk förhåll-
ningssätt till det material som skall transformeras. Englund (2000) är inne 
på samma tankegång när han talar om det meningsskapande som sker i 
varje undervisningssituation.

Lärares didaktiska kompetens handlar bl a om medvetenheten om 
skolkunskapernas historisk-sociala karaktär och om nödvändighe-
ten av att kunna problematisera denna kunskap, samt om perspek-
tiveringens nödvändighet och förmågan att ställa olika perspektiv 
mot varandra. Lärare i den allmänna skolan har således en central 
roll som moraliska aktörer i betydelsen att de studerande får erfara 
skilda perspektiv, att de får genomleva pluralismens och internali-
sera kompetensen att förstå den konkreta andra, motparten eller 
dialogpartnern (Englund, 2000: 52).

Zetterqvist (2003) utgår i sin studie också ifrån begreppet ”pedagogical 
content knowledge.” Hon menar att begreppet är nödvändigt för fortsatt 
forskning och diskussion kring lärares professionella kompetens och hon 
anser att den definition som Cochran m.fl. presenterar i dagsläget är en 
bra utgångspunkt. Zetterqvist föreslår vad hon kallar en ”ämnesdidaktisk 
kunskapsbas” vilken består av kunskapsområdena; ämnesteori, teorier om 
lärande, läro- och kursplaner, ramfaktorer, läromedel, elevernas förutsätt-
ningar, lärarnas förutsättningar, undervisningsstrategier och utvärdering. 

Avslutningsvis skall Hashweh (2005) översikt av utvecklingen av be-
greppet ”pedagogical content knowledge” presenteras. Olika tolkningar 
har fokuserat olika källor i Shulmans (1987) ”knowledge base” och även 
Shulman själv har definierat ”pedagogical content knowledge” på något 
varierande sätt, menar han. Dessa varierande uppfattningar av begreppet 
”pedagogical content knowledge” ger ett intryck av oklarhet och de reser 
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frågor om den typ av kunskap som representeras, vad som är specifikt, 
vad som är generaliserbart och hur begreppet utvecklas. Han definierar 
därför “pedagogical content knowledge” på följande sätt: 

Pedagogical content knowledge is the set or repertoire of private 
and personal content specific general event-based as well as story-
based pedagogical constructions that the experienced teacher has 
developed as a result of pedagogical planning and teaching of, and 
reflection on the teaching of, the most regularly taught topics (Has-
hweh, 2005, s. 277).

Denna definition grundar sig på ett antal antaganden. ”Pedagogical content 
knowledge” är personlig och privat kunskap. Den innehåller en samling av 
innehållsbestämda pedagogiska konstruktioner (”pedagogical construc-
tions”). Lärarens pedagogiska konstruktioner (”TPC”) är ett resultat av 
såväl planering som reflektion under och efter undervisning och ingår i en 
ständigt pågående utvecklingsprocess som influeras av ett flertal kunskaps-
källor. Vidare baseras de pedagogiska konstruktionerna på tidigare upplevda 
händelser och minnen. De är ämnesspecifika men samtidigt mångfacetterade 
eftersom de har sin grund i lärarens förmåga att överföra tidigare upplev-
da händelser och minne, där samma ämnesspecifika innehåll bearbetas, till 
en samtida situation. Enligt min uppfattning skiljer sig i grunden inte Has-
hwehs (2005) definition nämnvärt ifrån Shulmans (1987). Vad han dock 
förtydligar och understryker är att ”pedagogical content knowledge” inte 
skall ses som en underkategori av ”subject matter knowledge for teaching” 
och inte heller som en egen kunskapskategori utan som

[…] a collection of teacher professional constructions, as a form 
of knowledge that preserves the planning and wisdom of practise 
that the teacher acquires when repeatedly teaching a certain topic. 
Viewing PCK as a collection of TPCs, more precisely defining it, 
clarifying its relation to other knowledge and beliefs entites, and 
speculating about its development should hopefully facilitate future 
investigations of PCK (Hashweh, 2005, s. 290). 

Som synes finns en mängd olika definitioner och tolkningar av begreppet 
”pedagogical content knowledge”. Att begreppet har direkta kopplingar 
till vad som i Sverige benämns ämnesdidaktik är också tydligt. Flera av de 
frågeställningar som behandlas inom ”pedagogical content knowledge” 
är desamma som de ämnesdidaktiska vilka tidigare beskrivits. Den fördel 
som jag menar finns inom ramen för ”pedagogical content knowledge” är 
dels den begreppsapparat som beskriver lärares kunskapskällor, dels den 
begreppsapparat som behandlar transformationen. 
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I denna studie kommer jag att använda mig av samma begreppsapparat 
som i Shulmans (1987) modell. Min teoretiska utgångspunkt, eller om man 
så vill mitt teoretiska förhållningssätt, till lärares arbete och speciellt till 
hur de behandlar det specifika innehållet, i mitt fall svenskämnet i gymna-
sieskolan, står Hashwehs (2005) definition närmast. Erfarna och duktiga 
lärare bygger genom åren upp en samling, en bas av kunskaper och exem-
plifieringar, som dock ständigt påverkas och omvandlas. Denna påverkan 
och omvandling har också sin grund i privata och personliga förhållanden. 
Hashwehs (2005) definition visar också på den oerhörda komplexitet som 
kännetecknar undervisning. Vad som dock inte är lika framträdande är hur 
yttre faktorer påverkar och influerar lärares arbete på ett innehållsligt plan. 
Vidare framträder inte i studier av ”pedagogical content knowledge” vilka 
sociala och samhälleliga konsekvenser som kan dras av undervisningen. 
Kopplingen mellan innehåll – individ – samhälle sätts inte i fokus. För att 
kunna lyfta fram även detta perspektiv kommer därför ”pedagogical con-
tent knowledge” att kompletteras med ramfaktorteori och läroplansteori 
vilka presenteras i kommande avsnitt. Innan dess skall jag dock kortfatta 
behandla frågan om svenskämnets roll och funktion i skolan och samhället. 
I detta sammanhang kommer jag att presentera en teoretisk modell, vilken 
använts tidigare av G. Malmgren (1992b), för att urskilja olika uppfatt-
ningar om svenskämnets roll och funktion i skola och samhälle. 

Svenskämnets roll och funktion i skolan och samhället
En intressant parallell till debatten om svenskundervisningen i Sverige är 
den debatt om engelskundervisningen i England som fördes under 1960-ta-
let. G. Malmgren (1992b) hänvisar i sin studie till Balls undersökning där 
han urskiljer fyra ämnesuppfattningar i engelskundervisningen. 1. English 
as great literature. I denna uppfattning står den högkulturella litteratu-
ren i centrum och den har en förebildande och föreskrivande funktion. 2. 
English as skills. Modersmålsundervisningen framstår här i ett färdighets-
tränande syfte. Denna ämnessyn delar upp ämnet i många olika moment 
och läromedelsberoendet är starkt. 3. Progressive English. Ämnet är starkt 
elevcentrerat och syftar till personlighetsutveckling. 4. Radical English. 
Undervisningen syftar till att skapa socialt och politiskt medvetna sam-
hällsmedborgare. Gränserna mot andra ämnen är vag. (se G. Malmgren 
1992b, s. 45-48). Parallellen till debatten om olika uppfattningar om äm-
nets roll och funktion i skola och samhälle i Sverige är uppenbar.

Ball har i en fyrfältsfigur presenterat den roll och funktion som moders-
målsundervisningen kan ha utifrån de olika ämnesuppfattningar som disku-
terats. Den horisontella linjen i modellen pekar på om fokus ligger på den 
enskilde individen eller på kollektivet. Den vertikala linjen visar på rela-
tionen mellan ”myndigheter” och enskilda medborgare, t.ex. den enskilde 
eleven.5 Nedan presenteras en av mig reviderad version av Balls modell.
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(min reviderade version utifrån Malmgren, 1992b, s. 48)

Modellen visar på spänningsfältet mellan ett auktoritativt, föreskrivande 
förhållningssätt till ämnet där den enskilde individens uppfattningar och 
önskemål åsidosätts och där ämnet syftar antingen till färdighetsträning 
och yrkesutbildning eller till studier av den högkulturella litteraturen och 
humanistisk bildning. Parallellen till Malmgrens egen beskrivning av ett 
”högre” och ett ”lägre” svenskämne är i detta fall tydlig. Det andra spän-
ningsfältet berör ämnets betydelse för den enskilde individens utveckling 
och kreativitet och ämnets betydelse för en vidare kollektiv utveckling, där 
ett mera samhällskritiskt perspektiv anförs. Precis som Malmgren skri-
ver handlar det ytterst om gränsdragningar. Vilket innehåll skall ämnet 
ha och varför just detta innehåll och vartill syftar det, eller omvänt, var-
till syftar undervisningen och vilket innehåll skall användas för att svara 
mot detta syfte?

Balls modell och de olika uppfattningar om svenskämnets roll och funk-

Figur 3. Olika former av relationer mellan innehåll, individ och samhälle i 
svenskundervisning.
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tion i skola och samhälle som presenterats i denna studie har påtagliga 
likheter. De olika uppfattningarna går mycket väl att applicera på en nu-
tida diskussion om svenskämnet, vilket också kommer att göras i denna 
studie. Det ligger inte inom ramen för denna studie att förorda eller på 
annat sätt fokusera någon speciell uppfattning om svenskämnets roll och 
funktion i skola och samhälle. 

läroplansteori
All utbildning och undervisning bygger på tanken att det går att organisera 
kunskap och vetande så att det går att lära ut densamma. Vilken kunskap 
som är värd att lära ut och hur detta skall organiseras blir i det samman-
hanget centrala frågeställningar. Svaren på dessa frågeställningar återspeg-
lar också de grundläggande principerna för hur man menar att omvärlden 
skall organiseras. Styrning och kontroll framstår i och med detta som av-
görande faktorer och de är också enligt Lundgren, ”de centrala elemen-
ten i varje läroplansteori” (Lundgren, 1979/1981, s. 17). Att undersöka 
vilka faktorer och principer som ligger till grund för denna styrning och 
kontroll och hur denna styrning och kontroll tar sig uttryck är alltså den 
läroplansteoretiska forskningens centrala uppgift. 

I det följande kommer jag att presentera och diskutera den läroplan-
steoretiska utvecklingen i Sverige. Vidare kommer jag att presentera de 
läroplansteoretiska, analytiska redskap som kommer att användas i före-
liggande studie. Syftet är dels att undersöka och problematisera de fakto-
rer som begränsar och möjliggör svenskundervisningen samt att relatera 
detta till de sociala och politiska konsekvenserna av de valda svenskäm-
nesperspektiven. Relationen innehåll – individ – samhälle är därmed i fo-
kus för detta avsnitt.

Ramfaktorteori – yttre och inre ramfaktorer
All institutionaliserad undervisning sker utifrån olika mer eller mindre 
bestämda förutsättningar. Dessa förutsättningar är av såväl materiell som 
icke-materiell karaktär. Det kan gälla skollokaler, ekonomiska eller ad-
ministrativa förutsättningar, elevgrupperingar, lärarresurser, elevers och 
lärares föreställningar om skola och utbildning etc. I det följande har jag 
för avsikt att visa hur den så kallade ramfaktorteorin växte fram samt 
hur man inom denna i första hand arbetade med vissa yttre förutsätt-
ningar/ramar särskilda från den direkta undervisningsprocessen och hur 
utvecklingen av denna teori kom att sluta i läroplansteori. Vidare kom-
mer jag att visa hur jag, med hjälp av ramfaktorteorin, även kommer att 
studera själva undervisningsprocessen. De två olika perspektiven som 
ramfaktorteorin därmed bidrar med kommer jag att benämna yttre och 
inre ramfaktorer. 

Den första studien som arbetade utifrån ramfaktorperspektivet var Dahl-
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löfs Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967). I detta arbete 
studerade han skillnaden mellan differentierade och icke-differentierade 
elevgrupper vad avser studieresultat. Han konstaterade bl.a. att när lärare 
använde samma undervisningsmetodik på förhållandevis elementära mo-
ment i matematik, fanns väsentliga skillnader i använd undervisningstid. 
De differentierade elevgrupperna använde mindre tid till momenten och 
studerade dessutom ett större innehåll än de icke-differentierade elevgrup-
perna. Vidare kunde han konstatera att de prov som låg till grund för be-
dömning av huruvida differentierade eller icke-differentierade elevgrupper 
klarade proven bäst var alltför enkla sett i relation till hela det innehåll 
som de differentierade elevgrupper studerade jämfört med de icke-dif-
ferentierade elevgrupperna. Dahllöf kunde också dra den slutsatsen att 
den tid läraren avsatte för olika moment avgjordes av när en viss grupp 
av elever, den så kallade styrgruppen, hade tillgodogjort sig momentet. 
Denna grupp elever låg inte bland de allra svagast presterande eleverna i 
klassen utan utgjorde mellan de 10-25 % av de svagast presterande elev-
erna. Elevgrupperingar, tid och undervisningsmetodik kom därmed att 
utkristalliseras som faktorer som påverkade och formade undervisnings-
processen och dess resultat. Det nya och intressanta med Dahllöfs arbete 
jämfört med tidigare studier var enligt Lundgren (1984) att: 

[…] frågan om hur resultat av pedagogisk verksamhet skall mätas 
[flyttas] till den vetenskapligt mer intressanta frågan varför olika 
mätresultat uppnås. För svar på den senare frågan krävs en be-
greppsapparat som tillåter empiriska studier av undervisningspro�
cesser (Lundgren, 1984, s. 71).

Ett av de centrala begrepp som senare kom att utvecklas för att ge svar på 
varför undervisningen gav olika resultat var begreppet ramar eller ram�
faktorer. 6 Lundgrens (1972) åskådliggjorde detta sätt att tänka utifrån 
följande enkla modell:

Figur 4.

Frame Teaching Learning
factors process outcomes

(Lundgren, 1972, s.12)

Modellen kan dock ge en felaktig föreställning om att när vissa ramar 
(”frame factors”) föreligger kan man förutsäga vilket resultatet (”learning 
outcomes”) kommer att bli. Han betonar istället det motsatta.
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Utgångspunkten för arbetet med ramfaktorbegreppet är närmast det 
motsatta. Det finns bestämda gränser för det pedagogiska handlan-
det. Det som faktiskt sker inom dessa ramar går inte att förutsäga 
utifrån kunskap om ramarna, men vi kan uttala oss om vad som 
inte är möjligt (Lundgren, 1984, s. 70).

Ramarna anger alltså för oss om de begränsningar och möjligheter som 
föreligger, inte vilket resultatet blir. 

Huruvida ramfaktorteorin är en teori eller inte har diskuterats i några 
sammanhang (t.ex. Gustafsson 1994, Dahllöf 1999). Så menar t.ex. Dahl-
löf (1999) att det vid tiden för hans första studier under 1960-talet inte 
var något nytt att studera relationen mellan de förutsättningar som före-
låg för undervisningen, vad som senare kom att kallas ramfaktorer, och 
undervisningsprocessen och dess resultat. Dahllöf (1999) använder därför 
hellre begreppet ramfaktorteoretiskt tänkande och betonar samspelet mel-
lan modell och teori i forskning. Hans resonemang mynnar ut i: 

•	 att	designen	av	en	undersökning	bör	variera	med	problemställ-
ningen, de aktuella dimensionerna (kunskaper, socialt beteende, 
attityder) och med de specifika utgångspunkterna för forskarens 
intresse,

•	 att	variablerna	i	teorierna	också	bör	skifta	med	dessa	förhål-
landen, men 

•	 att	en	basmodell	om	ett	allmänt	samband	mellan	ramar,	process	
och resultat kan underlätta både den intellektuella sorteringen 
av faktorer i ett problemfält och preciseringen av frågeställning-
arna, samt

•	 att	en	sådan	basmodell	också	kan	göra	det	lättare	att	se	sam-
band mellan teorier på olika delområden inom det aktuella pro-
blemfältet 

 (Dahllöf, 1999, s.14).

Mot bakgrund av Dahlöfs (1999) resonemang ovan vill jag beskriva den 
design som föreliggande studie får som att det ramfaktorteoretiska tän-
kandet/ ramfaktorteorin kombineras med specifika svenskämnesdidaktiska 
frågeställningar. Fokus ligger på lärares �eskrivna uppfattning om skola 
och svenskämnet och deras genomförda svenskundervisning med hänsyn 
taget till de ramar som �egränsar och möjliggör deras undervisning. Vad 
gäller anknytningen till ”en övergripande samhällsteori” kommer jag i 
huvudsak att knyta an till Lundgrens (1979/1981) resonemang om läro-
planskoder och Englunds (2005) utveckling av detta resonemang. I det 
följande kommer jag inte att vidare diskutera huruvida ramfaktorteorin 
är en ansats, en modell eller en teori. Vad jag istället kommer att göra är 
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att kortfattat försöka beskriva dess framväxt och utveckling fram till vad 
som senare kom att benämnas läroplansteori. Jag väljer att genomgående 
använda begreppet ramfaktorteori.
När man studerar ramfaktorteorin är det av naturliga skäl viktigt att be-
akta dess framväxt och utveckling i ljuset av de då rådande skolformerna. 
Läroplanerna för grundskolan (Lgr 65, Lgr 69) och gymnasiet (Lgy 70) 
och de samtida kursplanerna var jämfört med de nu gällande läroplanerna 
(Lpo 94, Lpf 94) väsentligt mer detaljstyrda. Nämnas kan t.ex. att i Lgy 
70 fanns uppdelningen i ettårssvenska för yrkeslinjerna, tvåårssvenska för 
de teoretiska tvåårslinjerna och treårssvenska för de teoretiska linjerna. 
Målen var desamma för ett- och tvåårssvenskan medan treårssvenskan 
hade en egen målbeskrivning. Supplement 22, som kom 1975, var enbart 
för de treåriga linjerna. Först i och med Supplement 80 fanns en gemen-
sam kursplan för samtliga linjer i gymnasieskolan. Viktigt att poängtera 
är också att staten var huvudman för skolan, inte som idag kommunen. 

… från ramfaktorteori till läroplansteori
I sin utveckling av ramfaktorteorin utgick Lundgren (1972, 1981, 
1979/1981) från Dahllöfs arbeten. I sitt avhandlingsarbete (1972) arbetar 
han med två centrala rambegrepp. Det första benämns ”curriculum fram-
es” som består av två ramfaktorer: de centrala målbeskrivningarna samt 
mängden och sekvenseringen av de olika momenten. Den andra ramen 
betecknas ”organizational frames”, vilket inbegriper den ramfaktor som 
visar den tid eleverna behöver för att tillgodogöra sig innehållet. ”Curri-
culum frames” och ”organizational frames” ses i relation till styrgruppen 
samt den totala tid som står till förfogande. Undervisningsprocessen i sig 
består av tre olika variabler: innehållet, metoden samt de specifika eleverna 
(Lundgren, 1972, s. 43). Ramarna med dess olika ramfaktorer begränsar 
och möjliggör alltså i viss utsträckning undervisningen, men vilka dessa 
ramar är beror på vilka variabler som betonas i undervisningsprocessen. 
Om lärare t. ex. starkt fokuserar innehållet i undervisningen framträder 
de ramfaktorer som finns i de övergripande innehållsliga målbeskrivning-
arna som centrala dvs. ”curriculum frames” men om läraren fokuserar 
elevernas aktivitet i undervisningen framträder ”organizational frames” 
som den centrala ramen. Vad man kan konstatera är att Lundgren (1972) 
i detta tidiga arbete inte betraktade lärarna, innehållet eller eleverna som 
ramar, de framstår istället som variabler inom undervisningsprocessen. 
Han särskiljer, så som jag tolkar det, undervisningsprocessen från de ra-
mar som föreligger. Vad som däremot är uppenbart är att Lundgren un-
derstryker den relation som ändå finns mellan ramarna och olika proces-
ser inom undervisningen. I sin fortsatta utveckling av ramfaktorteorin 
skriver Lundgren:
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But at the same time, it is obvious that access to time is not the 
only explanation for differentiation by the teacher of students and 
groups of students. The governing rules of the teaching situation 
demand such differentiation in the form of achievement scores or 
grades. Thus, differentiation cannot be explained by the frame sys-
tem alone; the evaluation system ( including rules for control i.e. 
evaluation procedures etc.) must also be taken into account (cf. 
Arfwedsson 1976). The decision the teacher takes are dependent 
also on the curriculum and class organization (ability grouping, 
class size etc.), as well as the teacher’s perception of these factors 
(Lundgren, 1981, s.27).

Tid sett i relation till styrgruppen räcker alltså inte till för att lärare skall 
kunna gå vidare i undervisningen. Lärarens kriterier för utvärdering och 
bedömning av elevprestationerna tillsammans med dennes egna tolkning-
ar av undervisning och styrdokument måste också beaktas. Vidare pekar 
Lundgren (1981) på andra svagheter i teorin. Han urskiljer fyra faktorer 
som han menar måste beaktas. ”Curriculum” måste skiljas från ”frame 
factors” därför att ”curriculum” styr (”governs”) snarare än begrän-
sar/kontrollerar (”limits”) undervisningen. I och med åtskiljande mellan 
styrning och begränsning/kontroll måste styrningen av undervisningen 
relateras till dess innehåll, syfte och mål medan begränsningen/kontrol-
len relateras till dess genomförande. Skillnaden mellan ”curriculum” och 
”frame factors” räcker ändå inte till för att förklara undervisningsproces-
sen. Det juridiska systemet som reglerar lärarens arbete måste också tas i 
beaktande. Och slutligen, den ramfaktorteoretiska modellen måste sättas 
i relation till en generell teori om undervisning och dess roll och funktion 
i samhället. Lundgrens huvudargument är att för att kunna förklara un-
dervisningsprocesser måste man relatera dessa till såväl ekonomiska som 
sociala och politiska aspekter (se Lundgren, 1981, s. 24-38). Undervisning 
handlar med andra ord ytterst om styrning, makt och kontroll och där-
med kan också studier av undervisningsprocesser på mikronivå relateras 
till makronivå, dvs. till samhället i stort. Därmed har också ramfaktor-
teorin vidareutvecklats till en teori om ”[…] styrningen och kontroll av 
utbildning och undervisning vad gäller mål, innehåll och metod” (Lund-
gren, 1979/1981, s. 22), dvs. till läroplansteori. 

Innan jag går vidare och diskuterar läroplansteorin och dess relevans för 
denna studie skall något mer sägas om begreppet ramar och dess koppling 
till lärare samt hur det kommer att utgöra ett av min analytiska redskap. 
Lundgren (1979/1981) visar att medan Dahllöf använde begreppet ram som 
”[…] faktorer vilka begränsar den faktiska undervisningsprocessen och över 
vilka de som undervisar inte har någon kontroll” (Lundgren, 1979/1981, s. 
233), utvecklar han begreppet ram till att omfatta tre olika slags ramar:
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1. Konstitutionella ramar.
 Inkluderar skollag etc.
2. Organisatoriska ramar.
 Inkluderar organisatoriska åtgärder relaterade till resurser som 

t ex klasstorlek, fördelning av tid osv. Dessa ramar kan också 
ha en ideologisk motivering som t ex regler för elevsamman-
sättningen i klasser eller skolor.

3. Fysiska ramar.
 Inkluderar byggnader, läromedel, laborationer utrustning etc.
 (Lundgren, 1979/1981, s. 233-234). 

Jag kommer i föreliggande studie att använda Lundgrens rambegrepp i 
betydelse yttre ramfaktorer. Med yttre ramfaktorer menar jag alltså de 
faktiska konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramar som begrän-
sar och styr undervisningen. 

Gustafsson (1999) understryker i sin artikel att man i den tidiga ram-
faktorteoretiska forskningen utgått ifrån den enkla ramfaktorteoretiska 
modell som Lundgren (1972) presenterade. Detta har fått till följd att de 
flesta forskare enligt Gustafsson har definierat och utgått ifrån de ramar 
som de funnit mest rimliga och inte ställts sig frågan hur de involverade 
aktörerna uppfattat och tolkat ramarna. Hon föreslår därför ett omvänt 
angreppssätt nämligen att man i sina studier utgår från resultaten vidare 
över processen för att sedan identifiera de avgörande befintliga ramar, något 
som hon för övrigt menar att också Dahllöf i sina undersökningar gjort. 
Dessa ramar kan sedan analyseras och tolkas. Den fråga som Gustafsson 
ställer på sin spets är: vem är det som identifierar vilka ramar för vem? 

I denna studie arbetar jag utifrån samma teoretiska utgångspunkt som 
Gustafsson (1999) förordar. En central frågeställning i studien är vilka 
uppfattningar om svenskämnets roll och funktion som de fyra lärarna 
ger uttryck för och vilka motiveringar som ligger tillgrund för dessa upp-
fattningar. Frågan är, ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv, om det finns 
några ramar som är av avgörande betydelse för att kunna tolka och förstå 
lärarnas uppfattningar om och gestaltningar av svenskämnet i gymnasie-
skolan. Utgångsläget i studien är att dessa eventuella ramar är obekanta. 
Jag utgår från det analys- och ”tolkningsresultat” som framträder utifrån 
de återkommande intervjusvar och klassrumsobservationer jag genomför. 
Mötena mellan dessa resultat och undervisningsprocesserna upprepas vid 
ett flertal tillfällen. På så sätt skulle min schematiska bild med ramfaktor-
teorin som utgångspunkt beskrivas på följande sätt.
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Figur 5. 

RAMAR PROCESS RESULTAT

När Gustavsson (1999) diskuterar hur hon använt sig av ramfaktorteorin 
för att förstå hur ett utvecklingsarbete vid en skola gestaltades lyfter hon 
fram lärares och elevers betydelse för tolkning och genomförande av de 
intentioner som de kan utläsa ur de ramar som föreligger för undervis-
ningen. En viss kritik riktas också mot de tidigaste ramfaktorteoretiska 
undersökningarna.

I samband med Dahlöfs och Lundgrens arbeten lyftes påtagliga, lätt 
identifierbara ramar fram som bland annat tid, stoff, elevgruppe-
ring. Redan i samband med att jag skrev min egen avhandling var 
jag lite misstänksam mot att lärare och elever, eller snarare lärares 
och elevers uppfattningar om ramar, hittills hade lämnats åsido. 
För till sist måste det handla om hur ramarna uppfattas av aktö-
rerna och hur frirummet utnyttjas i de pedagogiska processerna 
(Gustafsson, 1999, s. 55).

Även (Lindblad & Sahlström (1999) har poängterat att den klassiska ram-
faktorteorin betonar vad de kallar yttre faktorer. De menar att undervis-
ningsprocesser kan förstås som konstruktioner och som sådan innehåller 
de inre ramar, vilka inte nödvändigtvis behöver vara fastlagda av ”[…] 
utbildningspolitiska aktörer eller i form av läroplansbeslut” (Lindblad & 
Sahlström, 1999, s. 75). Lindblad, Linde & Naeslund (1999) talar också 
om interna determinanter när de vill förklara lärares agerande ”[…] i ljuset 
av utbildning, socialisation och förhandenvarande kulturella omständighe-
ter” (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 96). De menar att dessa interna 
determinanter kan ses som en konsekvens av de externa determinanterna. 
Det är lärarens ’inre logik’, hans sätt att resonera, tolka, förstå, agera och 
förhålla sig till de externa determinanterna som kommer till uttryck. De 
menar vidare att ramfaktorteorin har kommit att utvidgas från studier av 
undervisningsprocesser och dess resultat till studier av historiska, sociala 
och samhälleliga förutsättningar för utbildning och undervisning. Detta 
har bidragit till en utveckling av pedagogik som samhällsvetenskap och 
till en ökad teoretisering av den pedagogiska praktiken. Därmed, menar 
de, har avståndet ökat mellan ramfaktorteorin som ide´ om undervisning 
och lärares föreställningar om yrket och undervisning. Detta avstånd, me-
nar jag, kan överbryggas bl.a. utifrån det ämnesdidaktiska aspekter och 
perspektiv som jag tidigare redovisat. De ämnesdidaktiska frågeställning-
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arna behandlar just de frågeställningar som Lindblad, Linde & Naeslund 
(1999) efterfrågar, men med ett särskilt fokus på innehållet. De ramfak-
torteoretiska och läroplansteoretiska frågeställningar kan i kombination 
med de ämnesdidaktiska frågeställningarna bidra till en ökad förståelse 
av lärares didaktiska val. 

Ett studie som måste nämnas i detta sammanhang och som i mycket 
har samma teoretiska utgångspunkt som föreliggande studie är Svingbys 
(1978) avhandling. Hon diskuterar vilka faktorer som styr och påverkar 
skolan och menar att det visserligen finns en skillnad mellan ett system av 
regler och mål som styr och ett kontrollsystem men även kontrollsystemet 
får en reglerande-styrande funktion i och med att det innebär en konkre-
tisering av regel- och målstyrningen. Hon understryker också att Lund-
grens modeller för ramfaktorteorin inte beaktar relationen mellan faktorer 
på central nivå och de lokala faktorerna. Hon utvecklar hans modell för 
ramfaktorteori genom att lägga till fler faktorer. Dessa faktorer är bl.a. 
ämnes- och undervisningstraditionen på skolan och föräldrars och elevers 
förväntningar på skolan. De ämnesdidaktiska frågeställningarna som jag 
tidigare presenterat är därmed desamma som Svingby (1978) lyfter fram. 
Denna studie strävar efter att gå vidare i Svingbys fotspår och kombinera 
de centrala och lokala faktorerna med fördjupade ämnesdidaktiska frå-
geställningarna. En skillnad mellan hennes studie och denna är att jag ob-
serverar den konkreta undervisningen, vilket inte hon gör.7

Sammanfattningsvis kan man säga att denna studie utgår ifrån ramfak-
torteorin för att kunna urskilja de ramfaktorer som påverkar, begränsar 
och möjliggör undervisningen. Dessa ramfaktorer betecknas som yttre 
och inre ramfaktorer och utgör analysredskap för undervisningsproces-
sen. De yttre ramfaktorerna finns bland de formella centrala konstitutio-
nella, organisatoriska och fysiska ramar som Lundgren (1979/1981) ta-
lar om, men också i de lokala formella ramfaktorer som Svingby (1978) 
nämner och som finns i form av t.ex. fysiska, ekonomiska och personella 
förutsättningar, kommunala skolplaner, lokala kursplaner och sist men 
inte minst i faktorer utanför skolan i form av krav, möjligheter och moti-
veringar från bl.a. vetenskaps- och samhällsdebatter.

De inre ramfaktorerna finns i de föreställningar och uppfattningar 
som lärare ger uttryck för angående dels de yttre ramfaktorerna, dels de-
ras föreställningar om svenskämnets roll och funktion i skola och sam-
hälle. I denna studie kommer det i huvudsak att handla om lärares upp-
fattningar och föreställningar om styrdokument, skolan som institution, 
skolledning, läraryrket, elever och svenskämnet i gymnasieskolan. Lära-
res privata bakgrund, utbildning och dennes arbetslivserfarenheter och 
livserfarenheter sett i relation till skola och svenskämnet beaktas också i 
detta sammanhang. 
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Läroplanskod
Studier av läroplaner och de praktiska konsekvenser man kan iaktta av 
läroplaner kan, enligt Lundgren (1979/1981), delas in i tre nivåer. Den 
första nivån behandlar principerna för hur en läroplan skall strukture-
ras och inrättas. Den andra nivån innefattar hur en läroplan konkret ut-
vecklas och den tredje nivån innefattar frågor kring hur skolkunskap ge-
staltas i själva undervisningsprocessen. Eftersom denna studie behandlar 
undervisningsprocessen kommer jag huvudsakligen att röra mig på den 
tredje nivån. De iakttagelser och analyser av undervisningsprocessen som 
görs kommer sedan att relateras till den första nivån. Kallós & Lundgren 
(1979) talar om två typer av läroplansteoretisk forskning på makro- res-
pektive mikronivå. 

On one hand research at macro-level aiming at estimating parame-
ters in planning models. On the other hand research on the micro-
level concerning construction of materials and evaluation of met-
hods and contents (Kallós & Lundgren, 1979, s. 47-48).

 
Därmed kan denna studie också beskrivas som en studie på mikronivå. 
Svårigheten i att genomföra en studie på mikronivå och sedan relatera den 
till makronivå diskuteras för övrigt också av Kallós & Lundgren (1979, s. 
106-107). En studie på mikronivå, som denna, återger endast en kortare 
tidsaspekt av elevers skolgång. Den påverkan och det inflytande denna kan 
ha, sett ur ett politiskt/ideologiskt perspektiv, är därför osäker. Ett sätt att 
överbrygga denna tidsaspekt är att i intervjuer med de fyra lärarna försöka 
att komma åt hur de resonerar över tid kring svenskämnets roll och funk-
tion i skola och samhälle. Vidare försöker jag att ta hänsyn till de olika 
ramfaktorer som påverkar, begränsar och möjliggör deras svenskunder-
visning. Det är alltså inte enbart den konkreta undervisningen som ligger 
till grund för ambitionen att koppla mikronivå till makronivå.

I sina läroplansteoretiska studier använder sig Lundgren (1972, 
1979/1981, 1981) av begreppet kod för att koppla samman förklaringar 
på en nivå med förklaringar på en annan nivå. I det följande kommer jag 
därför att dels presentera och diskutera begreppet läroplanskod, som rör 
den första nivån, dels begreppen skolkod och lärarkod, som rör sig på 
den tredje nivån. 8

När Lundgren (1979/1981) använder begreppet läroplan ger han det 
samma vida betydelse som curriculum-begreppet ges i Tyskland och Eng-
land, dvs. det innefattar såväl det konkreta utbildningspolitiska doku-
mentet som ”[…] den filosofi och de föreställningar som finns bakom en 
läroplan” (Lundgren, 1979/1981, s. 21). Han menar vidare att: 
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Bakom varje läroplan finns vissa grundläggande principer – en viss 
läroplanskod. Denna kod formas historiskt och i nutiden av exis-
terande materiella och kulturella villkor samt föreställningar om 
utbildning i olika politiska, administrativa och pedagogiska pro-
cesser (Lundgren 1979/1981, s. 22). 

Begreppet läroplanskod utgör ytterligare ett av de analytiska redskap jag 
kommer att använda mig av i denna studie. Inledningsvis kommer jag att 
presentera de läroplanskoder som Lundgren (1979/1981) kunnat utkris-
tallisera och som senare vidareutvecklats av Englund (2005). Det är redan 
här viktigt att understryka att:

Dessa klassificeringar av läroplanskoder är givetvis analytiska kon-
struktioner som skall ge en begreppsapparat för att beskriva ett visst 
skeende. Det är givetvis så att i ett konkret fall framträder inte nå-
got av dessa koder i renodlad form. Kategorierna har också byggts 
upp kumulativt, vilket innebär att den rationella koden innehåller 
element från de tre tidigare. Icke desto mindre har denna begrepps-
apparat givit oss ett instrument med vars hjälp vi kan förklara och 
beskriva hur vissa föreställningar om skolans styrning och kontroll 
uppkommit och cementerats (Lundgren, 1979/1981, s. 233).

Det är utifrån denna ståndpunkt som jag kommer att använda de nedan 
kortfattat presenterade läroplanskoderna. De uppfattningar och före-
ställningar om skolans styrning och kontroll som lärarna ger uttryck för 
kommer att relateras till de olika läroplanskoderna i syfte att i ett större 
samhälleligt och politiskt perspektiv tolka och förstå deras uppfattningar 
och föreställningar om svenskämnet i gymnasieskolan och dess roll och 
funktion i samhället. 

De fyra läroplanskoder som Lundgren (1979/1981) presenterar är: 
1. Den klassiska läroplanskoden
2. Den realistiska läroplanskoden
3. Den moraliska läroplanskoden
4. Den rationella läroplanskoden.
Den klassiska läroplanskoden har sin grund i det antika samhället och 

sträcker sig över det feodala samhället ända fram till 1900-talets början. 
Utbildning var enligt denna läroplanskod endast till för överheten. Enkelt 
uttryckt skulle man kunna sammanfatta den klassiska läroplanskoden med 
att utbildningen ”skulle balanseras mellan tre block: intellektuell träning, 
estetisk fostran och fysisk träning” (Lundgren, 1979/1981, s. 29). Studier 
bedrevs främst i grammatik, retorik, logik, musik och senare också i språk 
och teologi. Den grundläggande principen var att vidmakthålla och repro-
ducera ett visst bildningsideal. Utbildningen syftade i huvudsak till att ut-
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bilda statliga ämbetsmän och präster. Den klassiska läroplanskoden kom 
att utmanas av den realistiska läroplanskoden i och med den vetenskapliga 
och ekonomiska utvecklingen och industrialismens framväxt. Samhällets 
behov av en alltmer kvalificerad arbetskraft växte. Naturvetenskaperna 
gjorde sitt stora intåg med fysik, kemi och matematik i utbildningen. Den 
tidigare gesällutbildningen ersattes alltmer av yrkesskolor. Englund (2005) 
betonar att den realistsiska läroplanskoden är ett resultat av 

[…] det kapitalistiska samhällets krav på speciell utbildning för 
vissa skikt i samhället. Reproduktionsprincipen är här att utveckla 
produktions-krafterna. Vilket är i linje med det kapitalistiska sam-
hällets reproduktions-mekanism – att expandera (Englund, 2005, 
s. 127). 

Den moraliska läroplanskoden är enligt Lundgren (1979/1981) en läro-
planskod som inte är en följd av den klassiska och den realistiska läro-
planskoden utan har sin grund i statens behov av ideologisk fostran och 
kontroll. ”Dess grunder är Gud och Fäderneslandet, dess ämnen baskun-
skaper, dess mål är moralträning inom den lutherska tros- och moral-
uppfattningen kombinerat med kunskap om fäderneslandet” (Lundgren, 
1979/1981, s. 65). Den moraliska läroplanskoden var en kod enbart gäl-
lande för folkskolan och den riktade därmed sig enbart till underklassen. 
Den rationella läroplanskoden slutligen bygger på tre grundläggande drag. 
Det första grunddraget är pragmatismen dvs. föreställningen ”[…] att en 
läroplan skall bygga på kunskaper som individen och samhället har nytta 
av” (Lundgren, 1979/1981, s. 84). Detta innebär att vissa av de tidigare 
skolämnen kom att diskvalificeras och istället kvalificerade sig kunskaper 
som eleverna hade direkt nytta av ute i samhället. Latin var t.ex. ett ämne 
som snart kom att försvinna. Det andra grunddraget var att fokus kom 
att läggas på individen. Den enskilde individens tillägnande av kunskap 
och utveckling kom att bli en av de mer centrala aspekterna i läroplans-
tänkandet och har också kommit att sätta sin prägel på dagens läroplaner. 
Denna fokus på personen har också kommit att ge psykologin en framträ-
dande roll och funktion i skola och undervisning. Det tredje grunddraget 
i den rationella läroplanskoden är ”[…] uppfattningen om den rationella 
länken mellan utbildningspolitik och vetenskap” (Lundgren, 1979/1981, 
s. 88). Människans naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kun-
skaper skulle ligga till grund för samhällsbyggandet och därmed också för 
utbildningspolitiken. Den rationella läroplanskoden byggde också vidare 
på den kvalificerande funktion som den realistiska läroplanskoden hade 
men kom nu också att få en alltmer differentierande funktion. 

Englund (2005) ställer sig frågande till Lundgrens (1979/1981) påstå-
ende att folkskolans moraliska läroplanskod alltmer kom att anpassas 
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till realskolans realistiska läroplanskod i och med det alltmer enhetliga 
skolsystem som växte fram under 1950- och 1960. Han menar vidare att 
begreppet kod ger uttryck för att ”[…] det i sig inte tar fasta på bakom-
liggande motsättningar utan snarare betonar enheten” (Englund 2005: 
108). Englund (2005) poäng är att så länge ”[…] institutionaliserad ut-
bildning i samhället är avskild och olikartad för skilda social grupper så 
framstår varje utbildnings läroplanskod relativt klart” (Englund, 2005, 
s. 107), men frågan är:

Kan man i den politiska demokratin, där sociala krafter med olika 
ideologier möts och uppnår kompromisser, tala om en enhetlig kod 
för allmänutbildningen? (Englund, 2005, s. 107).

I sin, ur ett samhälleligt och politiskt-ideologiskt perspektiv, fördjupade 
analys av den rationella läroplanskoden urskiljer han istället en överord-
nad med�orgerlig läroplanskod. Den grundläggande principen för den 
medborgerliga läroplanskoden är social fostran och samhörighetsfostran. 
Englund menar att:

Det fundamentala i den medborgerliga läroplanskodens integra-
tionsprincip är att dess samhörighetsfostran innehåller ett vitt spän-
ningsfält av olika bakomliggande bestämningar, baserade i skilda 
ideologier och sociala krafter. Dessa ideologier och sociala krafter 
har, genom den politiska demokratin och i relation till deras styrka, 
tagit säte i statsapparaten (Englund, 2005, s. 128).

 
Den rationella läroplanskoden framträder därmed som ett exempel på ”ett 
specialfall” av den överordnade medborgerliga läroplanskoden och dess 
determinanter dvs, ”[…] i målsystemet explicita och från läroplanskoden 
implicita principer som på ett avgörande sätt vägleder undervisningsin-
nehållet och bildar en tolkningsram för läromedel och lärare” (Englund, 
2005, s. 31).

Englunds (2005) huvudpoäng är alltså att lyfta fram att läroplanskoder-
na innehåller ett spänningsfält där olika politiska, ideologiska och sociala 
krafter verkar. Hans studie syftar till att ”[…] undersöka och analysera 
hur vissa grundläggande aspekter av den svenska skolans medborgerliga 
och politiska bildning utformats under 1900-talet” (s. 25). Han vill stu-
dera, på ett övergripande plan, bl.a. genom analys av läroplaner, målsys-
tem och läromedel i samhällskunskap

[…] hur relationen samhälle- individ betraktas, hur den sociala 
integrationsmekanismen är tänkt att fungera, samt i vilken ut-
sträckning och hur den enskilde individen betraktas som poten-
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tiellt delaktig medborgare och utformare av samhället (Englund, 
2005, s. 25).

I Englunds läroplansteoretiska studie fokuseras ett visst innehåll, samhälls-
kunskap och historia. Denna studie har samma teoretiska utgångsläge, 
men innehållet är i detta fall svenskämnet på gymnasienivå. Det är rela-
tionen mellan innehåll – individ – samhälle som är i centrum för denna 
problematik, dvs. de sociala och politiska implikationer som kan uttolkas 
utifrån de uppfattningar, motiveringar och gestaltningar som framträder. 
Det som skiljer denna studie från Englunds är att min utgångspunkt också 
är den konkreta undervisningsprocessen. 

Utifrån en utbildningsfilosofisk referensram presenterar Englund vida-
re olika utbildningsfilosofier som kan användas bl.a. för att studera hur 
olika uppfattningar och föreställningar om olika ämnens roller i skolan 
motiveras. I denna studie kommer jag att använda mig av dessa olika ut-
bildningsfilosofier på samma sätt. De fyra utbildningsfilosofierna är pro�
gressivism, essentialism, perennialism och rekonstruktivism. Progressivis-
men kännetecknas bl.a. av dess fokus på utbildning och undervisning som 
mål i sig. ”Progressivismen var som reformpedagogisk utbildningsfilosofi 
liktydig med utbildning åt alla, innebärande också en medborgerlig bild-
ning med specifikt medborgerliga ämnen.” (Englund, 2005, s. 233). Hur 
dessa medborgerliga ämnen skulle se ut gav man inga besked om. Endast 
vissa riktlinjer gavs i form av integrering av ämnen och att undervisningen 
skulle problematiseras. En öppenhet gentemot andra ämnen förespråka-
des alltså. Syftet var att eleverna bättre skulle kunna anpassa sig till och 
klara sig i det rådande samhället, dess krav och förändringar. Fokus kom 
därför också att ligga på den enskilde individens utveckling. 

Rekonstruktivismen kom att bli en motreaktion mot progressivismen 
såtillvida att man menade att ”[…] skolans arbete skulle relateras till be-
stämda mål för samhällsutvecklingen” (Englund, 2005, s. 238). Syftet var 
inte bara att utbilda eleverna för det rådande samhället utan att också ut-
bilda eleverna till kritiska, aktiva samhällsmedborgare och att ”[…] skolan 
och dess samhällsorienterande undervisning inte skulle rygga för att ställa 
frågor om samhällets organisering och andra konfliktfyllda, kontrover-
siella frågor” (Englund 2005, s. 240). Enkelt uttryckt skulle man kunna 
beskriva det som att det finns en radikalare ansats i rekonstruktivismen 
jämfört med progressivismen. 

Essentialismen och perennialismen kan också beskrivas som två reak-
tioner gentemot progressivismen. Medan essentialismen betonar ”[…] 
traditionella skolämnen, och att dess relation till bakomliggande veten-
skapliga disciplin förstärks”, betonar perennialismen ”[…] de klassiska 
historiska verkens betraktelser över de eviga frågorna (Englund, 2005, s. 
236- 237). Ett bestämt kulturarv och eviga värden är centrala för peren-
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nialismen medan grundläggande färdigheter och kunskaper är centrala 
inom essentialismen. Perennialismen och essentialismen har det gemen-
samt att de förordar given och sann kunskap vilken skall förmedlas till 
eleverna av den auktoritäre läraren. På så sätt framstår dessa två utbild-
ningsfilosofier som mindre politiska jämfört med progressivismen och inte 
minst rekonstruktivismen. 

De olika utbildningsfilosofierna återspeglar en viss syn på ämne, kun-
skap och samhälle. De återspeglar vilken typ av ämnen och kunskap man 
vill att skolan skall förmedla och dess elever skall tillgodogöra sig och där-
med också vilka samhällsmedborgare man önskar fostra och (ut)bilda. I 
denna studie kommer jag att använda mig av de olika utbildningsfiloso-
fierna, som ett av flera redskap, för att diskutera de ämnesuppfattningar 
de fyra studerade lärarna ger uttryck för och hur de gestaltas i den kon-
kreta undervisningen. 

Lärarkod och skolkod
Lundgren (1979/1981) använder begreppet lärarkod för att beskriva hur 
det undervisningsmönster som framträder i klassrummet formas utifrån 
de ramar som föreligger och de principer som läroplanen grundar sig på. 
Det är den språkliga interaktionen som är i fokus för Lundgrens studier 
dvs. vem som ger och tar ordet och vilka de faktorer är som begränsar och 
möjliggör denna turordning. I den språkliga interaktion som Lundgren kan 
utkristallisera finner han fyra faktorer som formar lärarkoden. Dessa fyra 
faktorer är: tidigare händelser, undervisningsstrategi, bedömning av inne-
hållets krav samt bedömning av elevernas förmåga. Vilka elever läraren 
väljer att rikta sina frågor till styrs av kursplanen och de läromedel som 
används och som förutsätts återspegla kursplanen. Vidare begränsas det 
av de pedagogiska ramar som finns i form av klasstorlek och sammansätt-
ning och den tid till förfogande som föreligger. Dessutom regleras det av 
de tidigare utvärderingar av elevprestationer läraren gjort. Vad som bör 
nämnas här är att Lundgren studerar vad han kallar ’klassisk’ katederun-
dervisning. I dagens skola måste nog denna undervisningsmetod betrak-
tas som mindre förekommande, vilket inte minst min genomgång av den 
senaste pedagogiska och svenskdidaktiska forskning visat. 

Som synes berör de fyra faktorer Lundgren tar upp interaktionen i klass-
rummet och är i mycket grundade på lärarens erfarenheter och tankar och 
kan alltså därmed betraktas som inre ramfaktorer. Men några exempel 
eller undersökningar av lärares inre ramfaktorer presenteras inte och inte 
heller vilka andra eventuella mål eller föreställningar utanför läroplanens 
mål som läraren kan tänkas ha med sin undervisning. Inte heller beaktas 
lärares förhållande till och uppfattningar om lokala, personella, ekono-
miska eller andra faktorer. I föreliggande studie kommer jag att använda 
mig av begreppet lärarkod som analytiskt verktyg i en mer vidgad bety-
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delse. Analogt med begreppet läroplanskod (se ovan) kommer jag att an-
vända begreppet lärarkod i betydelsen: de av historien, och i nutiden exis�
terande materiella och sociokulturella villkor, formade uppfattningar och 
föreställningar om ut�ildning och skola som den enskilde läraren mött, 
tillägnat sig och omformat som sina egna. 

Lärarkoden utgör den samlade bilden av varje enskild lärares uppfatt-
ningar och föreställningar, mot bakgrund av såväl yttre som inre ramfak-
torerna och som konkretiseras i undervisningen. Dessa lärarkoder måste 
också ses som teoretiska konstruktioner och utgör analytiska redskap 
för att kunna beskriva, tolka och förstå lärares pedagogiska verksamhet. 
Ambitionen är dock inte att försöka ge en heltäckande bild av den peda-
gogiska verksamheten.

Arfwedsson (Arfwedsson 1979b, Arfwedsson & Arfwedssson 1994) 
resonerar vidare kring begreppen lärarkod och begreppet skolkod och 
den relation som finns mellan dem. Begreppet skolkod står för: ”[…] för-
hållningssätt och tankemönster som blir dominerande och karakteristiska 
och som varierar från skola till skola” (Arfwedsson& Arfwedsson, 1994, 
s. 113).9 Arfwedsson (1979b) kommer fram till, apropå talet om enhetlig-
heten i den svenska skolsystemet, att den största likhet som fanns mellan 
olika skolor var den variation som fanns inom varje enskild skola. Varje 
skola innehåller alltså en mängd olika individuella lärarkoder, men det är 
de lärarkoder som är dominerande och som stöttas av skolledningen som 
konstituerar skolkoden. I föreliggande studie kommer jag inte att ingå-
ende diskutera kopplingen mellan lärarkod och skolkod, men begreppet 
skolkod kan komma att användas för att specificera huruvida någon el-
ler några av lärarna kan anses tillhöra den dominerande skolkoden och 
särskilt då vad gäller undervisningen i svenska. 

Arfwedsson (1979a) visar att lärarna på låg- mellan och högstadiet 
uppvisar en förhållandevis stor obundenhet och frikoppling från samhäl-
let utanför skolan, men samtidigt en socialisation mot vad Arfwedsson 
kallar ”samhällets medelskikt”. Närsamhället har vidare en varierande 
inverkan på lärarnas arbete beroende på närsamhällets sociala struktur 
och hur denna struktur överensstämmer med lärarens egen samhällssyn. 
Inom skolans ramar är det skolsystemet som sådant, den lokala skolans 
kontext och klassrummets kontext som är centrala och där skolsystemet 
som sådant är det som upplevs som mest abstrakta medan, kanske av na-
turliga skäl, skolledning och kollegor och särskilt klassrummets kontext 
upplevs som mera konkreta. En intressant aspekt som Arfwedsson pekar 
på är att lärarnas personlighet får olika genomslagskraft och betydelse i 
dennes lärarkod beroende på främst närsamhällets inflytande. Sker det 
förändringar inom skolans ramar beror detta mer på samhällets inflytande 
än på skolan själv. Eleverna är i detta sammanhang en viktig faktor efter-
som de är en återspegling av närsamhället. Därigenom framstår närsam-
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hället som en ramfaktor med stort inflytande. Denna studie kommer dock 
inte att närmare behandla närsamhällets eventuella inflytande på de fyra 
svensklärarnas undervisning, utan fokuserar istället de enskilda lärarnas 
bakgrund och uppfattningar om skola och svenskämnet i gymnasiet.

Klassifikation och inramning
Inom den läroplansteoretiska forskningen understryks att läroplaner är 
politiska kompromisser, vilket implicerar att pedagogiska handlingar också 
alltid i någon betydelse är politiska handlingar. I den konkreta undervis-
ningen innebär detta att även läraren måste beskrivas som politisk aktör 
i någon mening. När Bernstein (1971) beskriver hur ett samhälle klassi-
ficerar, distribuerar och värderar den kunskap som utbildningsväsendet 
anser vara allmängiltig formulerar han det på följande sätt:

How a society selects, classifies, distributes and evaluates the educatio-
nal knowledge it considers to be public, reflects both the distribution 
of power and the principles of control (Bernstein, 1971, s. 47).

En intressant fråga för föreliggande studie är hur medveten läraren är om 
denna position och hur dessa politiska/ideologiska handlingar tar sig ut-
tryck och hur de skall tolkas och förstås. ”Den nya utbildningssociolo-
gin” är en beteckning som getts denna politiska inriktning av studier av 
skola och som framgår av citatet ovan fokuseras innehållet i utbildning 
och undervisning och dess politiska implikationer. Frågan om val av inne-
håll och hur detta innehåll klassificeras, distribueras och värderas på så-
väl läroplansteorins första nivå som dess tredje nivå behandlas i förelig-
gande undersökning. 

Bernstein (1971) skiljer mellan ”two types of curricula” nämligen mel-
lan sammansatt kod (”collection code”) och integrerad kod (”integrated 
code”). De båda koderna återspeglar relationen mellan olika kategorier 
inom utbildning och undervisning. Bernstein menar att:

If contents stand in a closed relation to each other, that is, if the 
contents are clearly bounded and insulated from each other, I shall 
call such a curriculum a collection code.[…] Now I want to juxta-
pose against the collection type, a curriculum where the contents 
do not go their own separate ways, but where the contents stand 
in an open relation to each other. I shall call such a curriculum an 
integrated code (Bernstein, 1971, s. 49).

I den sammansatta koden är gränserna mellan ämnen starkt åtskilda med-
an den i den integrerade koden är mer vag och diffus. I en sammansatt 
kod upprätthålls en stark skillnad mellan experten och icke-experten, i 
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skolsammanhang mellan lärare och elev, medan gränserna mellan lärare 
och elev suddas ut i en integrerad kod. I ett maktperspektiv innebär det 
att läraren i en sammansatt kod avgränsar sig och ”står över eleven”. Ar-
betsfördelningen är tydligt hierarkisk. 

I den integrerade koden är förhållandena de motsatta. Ämnesgränser-
na är vagare och mer uppluckrade. Andra kunskaper än de ”traditionel-
la” skolkunskaperna ges utrymme i undervisningen. Detta kan ske på två 
sätt. Antingen inom ramen för det ämne läraren själv undervisar i eller 
också över ämnesgränserna och tillsammans med andra lärare. Läraren 
strävar i en integrerad kod efter jämbördighet. Den integrerade koden, 
som Bernstein (1971) förordar, implicerar en komplexitet som inte är all-
deles enkel att hantera.

I en utvecklad integrerad kod upphävs hierarkierna på flera nivåer. Dels 
upphävs hierarkierna mellan lärare men också mellan lärare och elever och 
mellan elever. Dels upphävs hierarkierna mellan ämnesgränser. Lärarna 
ingår nu i ett kollektiv och måste anpassa sitt ämnesinnehåll efter kollek-
tivets önskan. Detta kan bl.a. leda till oklarheter om vad undervisningen 
skall innehålla, vem som skall göra vad och hur det skall genomföras, vil-
ket leder till att fokus mer kommer att ligga på organisatoriska frågor än 
på undervisning och kunskap. Den konsensus som måste till kring inne-
hållet leder vidare till att varje ämne måste anpassa sig och kunna rela-
teras till det övergripande innehållet, och därmed reducera sitt djup och 
sin egenart. Fokus flyttas från djup i det egna ämnet till det generella och 
därmed till frågor av principiell natur om hur kunskap skapas inom äm-
net. Detta i sin tur, menar Bernstein (1971), leder till att den praktiska 
undervisningen blir alltmer likriktad. Ett stort ansvar läggs också på en-
skilda elever eller elevgrupper.

Fyra saker krävs enlig Bernstein (1971) för att den integrerade koden 
skall kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. För det första mås-
te konsensus råda mellan lärarna om den integrerade koden som idé och 
denna måste också vara tydligt uttalad. För det andra måste lärarna inte-
greras och socialiseras i den integrerade koden. 

The development of such a co-ordinating framework will be the 
process of socialization of teachers into the code. During this pro-
cess, the teachers will internalize, as in process of socialization, the 
interpretative procedures of the code so that these become implicit 
guides which regulate and co-ordinate the behaviour of the indi-
vidual teacher in the relaxed frames and weakened classification 
(Bernstein, 1971, s. 64-65).

 
För det tredje måste ett återföringssystem skapas som tillhandahåller och 
garanterar en fortsatt socialisering och internalisering. Slutligen krävs ett 
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gemensamt och överenskommet utvärderings- och bedömningssystem. 
Den integrerade koden förutsätter som synes en stor förmåga till flexi-
bilitet och samarbete. Den kräver också en öppenhet och vilja till stän-
digt förändringsarbete bland lärarna. En fara som Bernstein (1971) kan 
se med den integrerade koden är att elevernas attityder och agerande och 
inre, privata sfär kan komma att ges en större betydelse vid bedömning. 
Den integrerade koden kräver aktiva, kreativa, öppna och flexibla elever 
och om eleverna inte uppfyller dessa kriterier påverkar det bedömningen. 
Den integrerade koden uppmuntrar med andra ord att det privata och 
personliga offentliggörs.

De två koderna, den sammansatta koden och den integrerade koden, 
kommer inte att utgöra några ingående analysredskap i denna studie. De 
kommer endast att användas för beskrivningar av de observerade lektio-
nerna och lärarnas undervisningsstrategier. Två andra begrepp däremot 
som är direkt relaterade till de två koderna kommer att utgör viktiga 
analysredskap nämligen klassifikation (”classification”) och inramning 
(”framing”). 

Bernstein använder begreppen svag respektive stark klassifikation 
(”classification ”) och inramning (”framing”) för att beskriva och un-
dersöka vad han kallar ”den dagliga aktivitetens plan” dvs. undervisning 
(Bernstein & Lundgren, 1983, s. 24). Här är det främst kategorierna lära-
re, ämne, elev som åsyftas. I senare verk (Bernstein 1996/2000) använder 
han begreppet ”pedagogical practices” och vidgar detta till att inbegripa 
flera olika former av möten mellan människor inte bara undervisnings-
situationer: ”In other words, the notion of pedagogic practises which I 
shall be using will regard pedagogic practices as a fundamental social 
context through which cultural reproduction-production takes place” 
(Bernstein, 2000, s. 3).10

 Vad det alltså ytterst handlar om är att beskriva och analysera arenan 
för kulturell reproduktion och produktion i samhället och kampen mel-
lan var gränserna skall dras mellan de olika kategorierna och vem som 
skall dra dessa gränser. Gränsdragning framstår därmed som en central 
aspekt i Bernsteins tänkande. Ytterst är det givetvis en fråga om makt 
och kontroll. 

Klassifikation (Bernstein 1971, 1996/2000) är det begrepp som används 
för att behandla maktförhållanden mellan olika kategorier t.ex. starka el-
ler svaga gränser mellan ämnen. I denna studie kommer begreppet klassi-
fikation att användas dels för att studera gränsdragningen mellan ämnen, 
dvs. mellan svenskämnet och andra ämnen, dels vilka gränsdragningar 
som görs inom svenskämnet. Frågor som är av intresse i detta samman-
hang är: Vilka gränsdragningar görs och av vem och framför allt i vilket 
intresse? Medan klassifikation kopplas till maktbegreppet berör begreppet 
inramning styrning och kontroll av ”the pedagogical practices”. I detta 
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fall är det själva undervisningsprocessen som står i fokus. Vilket innehåll 
behandlas och vilket innehåll behandlas inte och varför? Vilka ramar til-
låts undervisningen ha? Begränsas undervisningen endast till klassrummet 
eller tas andra utrymmen i beaktande? Inramning reglerar vilka relatio-
ner och gränsdragningar som är tillåtna i ett sammanhang och vilka rela-
tioner och gränsdragningar som inte är tillåtna. Inramningen handlar om 
vem som styr och kontrollerar vad. Det som komplicerar studiet av un-
dervisningsprocessen är att inramningen kan ske på flera plan. Bernstein 
(1996/2000) delar in inramningen i följande variabler:

•	 the	selection	of	the	communication;
•	 its	sequencing	(what	comes	first,	what	comes	second);
•	 its	pacing	(the	rate	of	expected	acquisition);
•	 the	criteria;	and
•	 the	control	over	the	social	base	which	makes	this	transmission	

possible
 (Bernstein, 1996/2000, s. 12-13).

När inramningen i en undervisningssituation är stark har läraren utta-
lad och stark kontroll över hur kommunikationen i klassrummet får ske. 
Detta gäller undervisningens sekvensering, tempot mellan de olika mo-
menten i undervisningen och vilka bedömningskriterium som gäller. Lä-
raren har kontroll över eleverna och den sociala ordningen som föreligger 
i klassrummet. Inramningen kan dock variera i olika grad beroende på 
vilka variabler som är dominerande. Inramningen av en undervisningssi-
tuation kan därför ur en aspekt framstå som svag medan den i ett helhets-
perspektiv egentligen inte alls är det. Så kan t.ex. läraren tillåta en mycket 
öppen och fri kommunikation i klassrummet medan bedömningskriteri-
erna, sekvenseringen av innehållet och den utmätta tiden mycket väl kan 
vara starkt avgränsade och därmed är inramningen ändå stark. Inram-
ningen kan vidare ses som styrd utifrån två regelsystem, menar Bernstein 
(1996/2000), dels som ett system som reglerar den sociala ordning, dvs. 
den hierarkiska ordning som gäller för det uppförande och den ordning 
som tillåts råda, dels som ett system som reglerar den diskursiva ordning-
en dvs. val, sekvenseringen, tempot och bedömningskriterierna för den 
kunskap som behandlas. Det förstnämnda systemet benämner Bernstein 
”regulative discourse” och det andra benämner han ”instructional dis-
course” (Bernstein, 1996/2000, s. 13). Relationen mellan de två diskurs-Relationen mellan de två diskurs-
erna är också hierarkisk:

In other words, the instructional discourse is always embedded in 
the regulative discourse, and the regulative discourse is the dominant 
discourse (Bernstein 1990) (Bernstein, 19996/2000, s. 13).
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Inramningen kan med detta resonemang variera dels utifrån variabler som 
ingår i ”instructional discourse” dels utifrån variationen mellan om tyngd-
punkten ligger på ”instructional discourse” eller ”regulative discourse” 
men där ”regulative discourse” alltid är den dominerande diskursen. Om 
”regulative discourse” är svag alternativt stark blir därmed inramningen 
alltid svag alternativt stark. Enkelt uttryckt skulle man kunna beskriva 
det som att undervisningsprocessens inramning ytterst bestäms av den 
sociala ordning och hierarki som tillåts i undervisningen. Begreppen ”re-
gulative discourse” och ”instructional discourse” kommer inte att utgör 
några avgörande analytiska redskap i föreliggande undersökning, men i 
likhet med begreppen sammansatt och integrerad kod kommer de att an-
vändas för beskrivningar och tolkningar av de observerade lektionerna 
och lärarnas undervisningsstrategier.

Ett intressant exempel på hur klassifikation och inramning interagerar 
presenterar Hoadley (2007) i en studie om matematikundervisning i två 
sydafrikanska grundskoleklasser (primary school). Den ena skolan beskrivs 
som ”working-class context” och den andra som ”midddle-class context”. 
I ”working-class context” är ämnesklassifikationen svag men undervisning-
ens inramning stark, förutom bedömnings-kriterierna som är svaga eller 
saknas helt. Under lektionerna knyts vardagskunskap (everyday knowledge) 
till matematikuppgifterna (school specialized knowledge of mathematics) 
så mycket att de töms på matematiskt innehåll. Klassrumsklimatet är öppet 
och eleverna tillåts att tala och berätta om olika saker, men den hierarkiska 
ordningen i klassen är dock tydlig. I ”middle-class context” var förhållan-
dena i stort sett de omvända. En av hennes slutsatser blir att:

The potential for students to accquire the school code with respect 
to knowledge of number and mathematical principles was strong 
in the middle-class context and much weaker in the working-class 
context (Hoadley, 2007, s. 696).

Möjligheten för eleverna från “working-class context” att tillgodogöra 
sig matematiska kunskaper försvårades med den starka inramningen och 
den svaga ämnesklassifikationen, och därmed också deras möjligheter att 
klara studierna. Vad Hoadley (2007) lyfter fram är att om undervisning 
bedrivs med svag ämnesklassifikation är det avgörande att läraren besitter 
förmågan att överbygga dikotomin mellan vardagskunskap och skolkun-
skap i matematik. Med hänvisning till sin egen studie och till flera andra 
forskningsresultat menar hon att : ”All of this work stresses the explica-
tion of the evaluation criteria as the key aspect of pedagogic practice that 
promotes higher level of learning of all students” (Hoadley, 2007, s. 704). 
Bedömningskriterierna och hur dessa presenteras för eleverna är en avgö-
rande aspekt om elever skall förbättra sina kunskaper.
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Bernstein (1983) diskuterar också relationen mellan kategorierna utbild-
ning och produktion i samhället, eller enklare uttryckt, relationen mellan 
utbildningsväsendet och yrkes- och samhällslivet. Han menar att relatio-
nen mellan de två kategorierna är oklar men att en viss relativ autonomi 
kännetecknar utbildningsväsendet. Han skriver: 

Denna uttunning (utbildningsväsendets indirekta relation till en 
materiell bas) ser vi som skolsystemets fundamentala ideologiska 
budskap. Budskapets uttryck speglar den sociala grupp som har 
tillägnat sig formerna för överföring genom undervisning 
(Bernstein, 1983, s. 37). 

Vidare menar han, vad gäller den grupp som dominerar produktionen, att 
deras medvetande också är mer inriktade mot produktionens principer än 
mot utbildningssättets principer. På samma sätt menar han att, särskilt den 
lägre, arbetarklassens medvetande mer domineras av produktionssättets 
än av utbildningssättets principer. Däremot menar han att:

Hos utövarna av symbolisk kontroll däremot formas medvetandet 
direkt av utbildningssättet och indirekt av produktionssättet. Här 
ser vi åter skillnader i lokaliseringen av medvetandets bas för detta 
skikt av medelklass. Dessa skillnader styr deras förhållande till så-
väl den härskande klassen som arbetarklassen. Skillnaderna kan, 
som ett utmärkande drag i medvetandet hos detta skikt av medel-
klassen, skapa en primär inriktning på principerna för social kon-
troll i stället för en primär inriktning på principerna för maktför-
delning. Vi påstår alltså att dominerande makt (produktion) och 
dominerande kontroll (kulturreproduktion) är två skilda saker och 
att den förra sätter gränserna och därmed ramarna för den senare 
(Bernstein, 1983, s. 39-40). 

För föreliggande studie är det av intresse att studera vilka uttryck för 
”skolsystemets fundamentala ideologiska budskap” som de fyra lärarna 
ger uttryck för och hur de skall tolkas och förstås. I detta sammanhang 
blir bl.a. frågor om relationen mellan yrkes- och samhällsliv av intres-
se. De fyra lärarnas svenskundervisning och uttryckta uppfattningar om 
svenskämnets roll och funktion i skola och samhälle lyfts därmed från ett 
individuellt perspektiv till ett samhälleligt perspektiv.

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter och analysmetod
Undervisning i skolan är en komplex process och de faktorer som i skif-
tande grad vid olika tillfällen påverkar, begränsar och möjliggör under-
visningen är många. I denna studie avgränsas undersökningen till att gälla 
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läraren i ämnet svenska på gymnasieskolan, samt innehållet i detta ämne, 
sett i relation till faktorer såväl utanför som inom skolan.

I samband med undersökningen om svenskämnets roll och funktion i 
skola och samhälle kommer jag att använda den av mig reviderade mo-
dell av Balls fyrfältsmodell, samt de olika svenskämnesuppfattningar (L-G. 
Malmgren 1996, Teleman 1991, Svedner 1999) som tidigare har presen-
terats. I detta sammanhang kommer också Ziehes (1993) resonemang om 
balansgången mellan det privata och offentliga att användas. 

Studiet av transformationen med dess begreppsapparat, som Shulman 
(1987) utarbetat, syftar till att ge fördjupad insikt och förståelse av hur 
lärarna resonerar kring, och argumenterar för, det innehåll de väljer och 
dess konkretisering i undervisningen, inom ramen för det specifika äm-
net. Relationen innehåll – lärare är i fokus i detta perspektiv. Den cen-
trala frågeställningen i detta sammanhang är: Hur gestaltas det specifika 
innehållet i undervisningen och vilka faktorer kan tänkas ligga till grund 
för de transformationer ämnet genomgår? Frågeställningar som ligger till 
grund för att fördjupa och analysera transformationen är: Finns det nå-
gon/några aspekter i Shulmans (1987) kunskapsbas som framträder som 
särskilt betydelsefull/a för lärarnas transformation, och i så fall varför? 
Hur prioriterar lärare inom svenskämnets olika delar och med vilka mo-
tiveringar? Hur framställer (”representation”) läraren det innehåll som 
behandlas? Hur anpassar (”adaptation/tailoring”) lärare innehållet till de 
specifika elevgrupperna och hur skall detta tolkas och förstås? Har lärarna 
utvecklat olika repertoarer av metoder och undervisningsstrategier, i så 
fall vilka och hur skall dessa repertoarer tolkas och förstås? 

Läroplansteori, som alltså är den andra teoretiska utgångspunkten, be-
handlar frågor om de yttre och inre ramfaktorer som påverkar, begränsar 
och möjliggör lärares pedagogiska arbete och som vidare relateras till ett 
samhälleligt perspektiv. Med yttre ramfaktorer avses aspekter som tid, elev-
grupperingar, innehållet, läromedel, lokaler, ekonomi och administration, 
olika styrdokument samt faktorer utanför skolan som bl.a vetenskaps- 
och samhällsdebatter, dvs. sådant som läraren har ett begränsat inflytande 
över. Med inre ramfaktorer avses lärarnas uppfattningar, föreställningar 
om, och förhållningssätt till, de yttre ramfaktorerna. Dessa inre ramfak-
torer har sitt ursprung i lärarens privata bakgrund, utbildning och såväl 
arbets- som livserfarenheter. Lärarkod är det analysredskap som kommer 
att utgöra den sammanfattande bilden av yttre och inre ramfaktorer hos 
varje enskild lärare i studien. Skolkod är i detta sammanhang det analys-
redskap som utgör den samlade, dominerande lärarkoden på en enskild 
skola och som stöttas av skolledningen. 

Inramning är det analysredskap som kommer att användas för att stu-
dera de specifika, konkreta undervisningssituationerna i syfte att utröna 
vilken styrning och kontroll läraren utövar. Läroplanskod som analytiskt 
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redskap syftar till att, tillsammans med inramning och klassifikation, stu-
dera de principiella samhälleliga mål som kommer till uttryck i det direkta 
mötet mellan läraren – eleverna – och svenskämnet och som har sin grund 
i de yttre och inre ramfaktorerna. Ytterst handlar det här om att belysa re-
lationen innehåll – individ – samhälle och därmed också frågor om makt 
och kontroll. Den centrala läroplansteoretiska frågeställningen är: Vilka 
sociala och politiska implikationer kan uttolkas utifrån de uppfattning-
ar, motiveringar och gestaltningar som framträder? Eller med andra ord: 
Vilka föreställningar om samhället och den gode samhällsmedborgaren 
implicerar de valda svenskämnesperspektiven? 

Mot bakgrund av de teoretiska utgångspunkter som diskuterats ovan 
vill jag nedan presentera en modell som åskådliggör hur yttre och inre ram-
faktorer, på olika sätt och i olika grad, påverkar, möjliggör och begränsar 
undervisningsprocessen. Modellen lyfter också fram några av de faktorer 
som särskilt kommer att beaktas i denna studie och den har också legat 
till grund för de empiriska studier som genomförts.
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Figur 6. Undervisningsprocessen och dess kontext i ett svenskämnes-
perspektiv

Stat och omgivande samhälle

Krav, möjligheter, Styrdokument: Andra påverkans-
motiveringar inom • förordningar faktorer
• vetenskap • lagar • skolpolitiker
• samhällsdebatt • läroplaner • fackliga org.
• kulturdebatt • kursplaner • övriga intresseorg.
• skoldebatt • verksamhetsplaner • föräldrar
• ämnesdebatt • lokala skolplaner • läromedel

skolan som arbetsplats:
skolledning, 
organisatoriska och ekonomiska ramar
lärarkollegor, administrativ/teknisk personal, 

den tidsbestämda undervisningsprocessen

 lärare innehåll elever

• självbild • språkliga färdig- • självbild
• ideologi/förebilder    heter och kunskaper  • ideologi/förebilder
• sociokulturell • litterära färdig- • sociokulturell
   bakgrund    heter och kunskaper    bakgrund
• ämnesteoretiska • film/teater/medier • förkunskaper
   kunskaper • kulturarv • föreställningar
• didaktisk-teoretiska • informations- och • normer/värderingar
   kunskaper    kommunikations-
• didaktisk-metodiska    teknik
   kunskaper
• normer/värderingar

(Knutas 2007)

I centrum för modellen finns de tre centrala faktorerna läraren, elever och 
innehåll. Det är dessa tre faktorer som ligger till grund för realiseringen 
av den konkreta undervisningen. Det är viktigt att betona förhållandet 
mellan dessa tre centrala faktorer och relationen till de övriga faktorerna. 
Skolan och därmed undervisningsprocessen är en samhällelig institution 
och inramas av faktorer såväl utanför som innanför densamma. 
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Läraren har föreställningar och uppfattningar om svenskämnet och sko-
lan som grundar sig på hans/hennes ideologier och förebilder, utbildning, 
pedagogiska erfarenheter och den egna självbilden samt de normer och 
värderingar som han/hon har. Läraren har vidare uppfattningar och före-
ställningar om elever som elever och elevers uppfattningar om skola och 
svenskämnet, vilket också kommer att belysas i denna studie. Uppfatt-
ningar och föreställningar om innehållet – svenskämnet i gymnasiesko-
lan – finns förutom hos den enskilde läraren och eleverna också utanför 
skolan. I skolan finns de formulerade främst i lokala och centrala styr-
dokument och av kollegor. Utanför skolan finns de formulerade av flera 
olika aktörer. 

Än en gång vill jag påpeka att de studier av ramfaktor- och läroplans-
teori som har presenteras i detta kapitel har genomförts under annorlun-
da förhållanden än vad som gäller idag. Dels har gymnasieskolans ramar 
och förutsättningar vad gäller såväl styrning som organisation förändrats, 
dels har samhälleliga och nationella/internationella förändringar skett.11 
Jag menar ändå att de teorier som legat till grund för dessa studier mycket 
väl är användbara för att studera dagens skola. 
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Noter

1  För en mer ingående diskussion kring begreppet och bl.a. dess avgränsning mot 
ämnet pedagogik se t.ex. Marton (1986), Kroksmark & Marton (1992), Lundgren 
(1992), Bengtsson & Kroksmark (1994), Uljens (1997), Säfström & Svedner (2000). 
Frågorna om undervisningens vad, hur och varför brukar ofta beskrivas som de cen-
trala didaktiska frågeställningarna. Detta är enligt min mening en alltför förenklad 
framställning. Några av de bättre sammanställningarna av didaktikens frågeställ-
ningar menar jag finns hos t.ex. Jank och Meyer (1997) och Uljens (1997) 

2  Se för övrigt även Bengtsson & Kroksmark (1994).
3  Denna dikotomisering mellan ämnesdidaktik och allmändidaktik/pedagogik är egent-

ligen enligt min mening olycklig och inte heller särskilt fruktbar. Av den fortsatta 
framställningen framgår att jag menar att de ämnesdidaktiska frågeställningarna 
måste kopplas till människan och hennes roll och funktion i samhället. Att inget 
ämne/innehåll i undervisning och skola existerar oberoende är min utgångspunkt. 
Därmed är det också givet att ämnesdidaktisk forskning tar hjälp av andra i sam-
manhanget relevanta discipliner för att bli så givande som möjligt, eller för att citera 
Englund: ”Det är snarare frågeställningarnas inneboende dynamik och de övergri-
pande syftena inom vilka de didaktiska undersökningarna inordnas ( och givetvis 
också hur de genomförs) som avgör dess fruktbarhet” (Englund, 2000, s. 242). Se 
för övrigt Hultin (2003) för en god sammanfattning av de många metaforer som 
ämnesdidaktik har getts och de olika platser där man vill placera ämnesdidaktik.  

4  Gudmundsdottir, Reinertsen, och Nordtömme (1997, s. 229-245), diskuterar hur de 
vill förena Klafkis fem centrala didaktiska frågeställningar med Shulmans modell. I 
denna studie arbetar jag på liknande sätt och Klafkis frågeställningar har därför le-
gat till grund för flera av intervjufrågorna. Klafkis fem frågor kan kort sammanfattas 
med: 1) Vilket är det generella sammananhang eller kunskapsområde som innehållet 
representerar? 2) Vilken betydelse har innehållet för eleverna i ett kunskaps-, var-
dags- och skolsammanhang? 3) Vilken betydelse har innehållet för elevernas framtid 
i ett kunskaps- vardags- och skolsammanhang? 4) Hur är innehållet strukturerat? 
5) Hur presenteras innehållet pedagogiskt? Det ligger inte inom ramen för denna 
studie att diskutera skillnanden mellan didaktik och ”curicculum theory”. Denna 
studie skall ses som ett försök att kombinera de två perspektiven då jag dels stude-
rar den konkreta undervisningssituationen ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, dels 
försöker att analysera och tolka undervisningssituationen ur ett läroplansteoretiskt 
perspektiv. Se för övrigt Hopman (1997), Gundem (1997) och Westbury, Hopmann 
& Riquarts. (2000).

5  För en mer ingående studie av modellen se G. Malmgren (1992b, s. 48-49).
6  Begreppen ramar och ramfaktorer används synonymnt i denna studie.
7  Svingby (1978) studerar vilka uppfattningar och föreställningar lärare inom den obli-

gatoriska grundskolan har till de då rådande läroplanerna. Vilka påverkansfaktorer 
och vilka hindrande faktorer de ser i sin yrkesverksamhet är centrala frågeställningar. 
Några av de slutsatser Svingby drar är att lärarna visserligen känner en stark sympati 
för läroplanens målformuleringar men upplever dem också som en stark påverkan 
ovanifrån. Dessutom visade det sig att lärarnas uppfattningar kunde skilja sig radi-
kalt åt när målformuleringarna preciserades. Inom skolan och undervisningen var 
det främst skolledningen, eleverna och föräldrarna som utövade påverkan. Lärarna 
uppfattade också att de hade förhållandevis stor självständighet i klassrummet och 
här var det främst eleverna, föräldrarna och inte minst läromedlen som påverkade 
undervisningen. Ett hinder för undervisningen var bl.a. de normer och värderingar 
och inställningen till skolan som eleverna hade samt de förväntningar som de upp-
fattade att föräldrarna hade. Hon skriver att: ”Tre fjärdedelar av lärarna uppger att 
bedömningen av klassens kunskapsnivå respektive elevernas intresse är de viktigaste 
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faktorerna för att bestämma kursen. Enligt lärarna syn på saken bestämmer denna 
hänsyn till eleverna mycket mer än t ex centrala prov eller mottagande lärare” (s. 
120).

8  Begreppet skolkod nämns inte i Lundgrens (1979/1981) studie utan härrör från Arf-
wedsons (1979a, 1979b) arbeten. 

9  Hargreaves (1998) skriver om undervisnings- och lärarkulturer med ungefär samma 
betydelse. ”Begreppet undervisningskultur eller lärarkultur omfattar således över-
tygelser, värderingar, vanor och accepterade handlingssätt inom ett lärarkollegium 
där alla tvingas förhålla sig till samma krav och begränsningar under en längre tid” 
(Hargreaves, 1998, s. 176). 

10  Bernstein använder i sina tidigare verk begreppet ”contents” för att beteckna det 
”innehåll” som berör makt- och kontrollfunktionerna. I senare verk använder han 
begreppet ”categories” detta förmodligen som en följd av att han vidgar perspek-
tiv från att gälla enbart skola och undervisning till att gälla i princip all möten och 
relationer där kamp mellan olika kategorier av maktförhållanden utspelas: ”Power 
relations, in this perspective, create boundaries, legitimise boundaries, reproduce 
boundaries, between categories of groups, gender, class, race, different cateogories 
of discourse, diffrerent categories of agents. Thus power always operates to pro-Thus power always operates to pro-
duce dislocations, to produce punctuations in social space” (Bernstein, 1996/2000, 
s. 5). Eftersom denna studie behandlar undervisningsprocessen, dess innehåll contra 
lärare och elever och dess relation till samhället i stort kommer mina kategorier i 
Bernsteins betydelse att var ämne, elev, lärare, skola och samhälle.

11 För en mer ingående presentation kring denna problematik se kapitlet ”Studiens 
bakgrund och sammanhang.”
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KapitEl 4

Metod, material och genomförande

Undersökningens metod och material

Kvalitativ forskning och etnografi 
Alvesson och Deetz (2000) diskuterar skillnaden mellan kritiskt veten-
skapligt inriktad forskning och kvalitativ forskning och beskriver kvali-
tativ forskning på följande sätt: 

Huvudsyfte är att empiriskt beskriva och förstå en begränsad del av 
den existerande sociala verkligheten, ibland i förening med ambi-
tionen att stimulera till blygsamma sociala förändringar genom att 
ifrågasätta rådande praktiker och/eller tillhandahålla en kunskaps-
bas för social ingenjörskonst (Alvesson och Deetz, 2000, s. 7-8).

Den kritiskt vetenskapligt inriktade forskningen har, menar de, en star-
kare fokus på filosofiska och teoretiska resonemang i syfte att utveckla 
förståelse för omvärlden och mindre fokus på direkta empiriska studier. 
Föreliggande studie skall ses som en kvalitativ studie i den bemärkelse som 
citeras ovan. Lindlof (1995) inkluderar bl.a. fallstudier, aktionsforskning, 
fenomenologi och fältstudier i kvalitativ forskning och tillskriver den där-
med en ganska bred karaktär. Hans samlade karakteristik av kvalitativ 
forskning är att alla dess olika inriktningar har 1) ett teoretiskt intresse 
av mänskliga tolkningsprocesser, 2) är intresserade av studier av socialt 
betingade mänskliga handlingar och artefakter, 3) använder människor 
som primära informationskällor och använder sig av ”reflexive analysis”, 
4) ett primärt förtroende för berättelser vid kodning av data och när de 
själva presenterar sina texter (Lindlof, 1995, s. 22). I The Sage hand�ook 
of Qualitative Research (2005, s. 1-32) presenterar Denzin och Lincoln 
en genomgång av kvalitativ forskning och urskiljer åtta olika historiska 
moment som alla fortfarande används i olika grad. Dessa moment är 
the traditional (1900-1950), the modernist (1950-1970), �lurred genres 
(1970-1986), the crisis of representation (1986-1990), the postmodern 
(1990-1995), the postexperimental inquiry (1995-2000), the method�
ologically contested present (2000-2004) och slutligen the fractured future 
(2005-). Mot bakgrund av denna komplexa bild av kvalitativ forskning 
blir deras definition av kvalitativ forskning följande:

Qualitative research is a situated activity that locates the observer 
in the world. It consists of a set of interpretive, material practices 
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that make the world visible. These practices transform the world. 
They turn the world in to a series of representations, including fi-
led notes, interviews, conversations, photographs, recordings and 
memos to the self (Denzin & Lincoln, 2005, s. 3)

Detta innebär att kvalitativ forskning har ett tolkande förhållningssätt till 
världen och sitt forskningsobjekt. Olika fenomen i världen studeras i de-
ras naturliga miljöer i syfte att förklara och förstå fenomen så som de ges 
mening av de involverade. Detta innebär vidare att kvalitativ forskning 
innehåller en mängd olika metoder och hör därmed hemma i flera olika 
discipliner. Sammanfattningsvis kan man konstatera att kvalitativ forskning 
har ett perspektiv och innehåller flera olika angreppssätt och aspekter. Det 
grundläggande dock är dess intresse för mänskliga miljöer och handlingar 
vilka forskaren försöker beskriva, analysera, tolka och förstå. 

Syftet med denna avhandling är att försöka beskriva, analysera och förstå 
svenskämnets roll och funktion i gymnasieskolan och samhället efter gym-
nasiereformen 1994. Fyra gymnasielärares uttalade uppfattningar och kon-
kretiserade svenskundervisning utgör det empiriska materialet för studien. 
Undersökningen framstår därmed som kvalitativ och etnografiskt inriktad. 
Fetterman (1989/1990) beskriver etnografi som “[…] the art and science of 
describing a group or culture” (Fetterman, 1989/1990. s. 11). Den grupp det 
handlar om i detta fall är alltså de fyra lärarna och den ’kultur’ det handlar 
om är svenskundervisning på gymnasienivå på en och samma skola. Kva-
litativa intervjuer och deltagande observationer av svenskundervisning un-
der en längre tid är de två huvudsakliga metoderna jag använt mig av. Det 
empiriska primärmaterial är fältanteckningar, minnesanteckningar, några 
lektionsplaneringar samt informella samtal. De lektionsplaneringar lärarna 
har delgett mig har i huvudsak använts för att försöka tolka och förstå de 
motiveringar som legat till grund för lektionernas innehåll och arbetssätt. 

Kännetecknande för etnografisk forskning är långvariga observationer 
och ostrukturerade intervjuer som dessutom kompletteras med olika ma-
terial. Alvesson och Deetz (2000, s. 222) menar att det krävs en ingående 
kännedom och förståelse av studieobjektet och dess kontext för att man 
skall kalla en undersökning för etnografisk. Mot bakgrund av att jag ar-
betat 13 år som gymnasielärare i svenska, och dessutom lika många år 
som lärarutbildare är min kännedom om svenskämnet och svenskunder-
visning på gymnasienivå god. Alvesson och Deetz (2000, s. 222) menar 
att med goda förkunskaper om studieobjektet är det tillräckligt med några 
veckors deltagande observationer (se även Alvesson & Sköldberg, 1994, 
s. 109, för samma resonemang). I föreliggande undersökning har jag valt 
att följa fyra lärare under ett läsår fördelade på ca. två månader, effektiv 
tid, per lärare. Skiftena mellan observationerna hos lärarna skedde när de 
hade avslutat ett längre undervisningspass. 
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Alvesson & Sköldberg (1994, s. 335-338) presenterar fyra olika etnogra-
fiskt inriktade typer av forskning. Dessa beskrivs som ”empirisk beskri-
vande studie”, ”tolkande studie”, ”kritisk forskning” och ”postmoder-
nistisk studie”. Föreliggande studie vill jag kategorisera som i första hand 
en ”empirisk beskrivande studie”. Kännetecknande för denna är att det 
empiriska materialet är det centrala och huvudsyftet är att få så god kän-
nedom som möjligt om ett visst empiriskt fenomen. Det empiriska mate-
rialet ses i detta sammanhang inte som ’data’ utan som

”[…] konstruktioner av empiriska förhållanden, präglade av ett 
konsekvent tolkningsarbete. Element av politisk-ideologisk kritik 
och självreflektion liksom explicit hantering av auktoritets-repre-
sentationsproblemet – inkl forskaren som författare ingår likaså 
(Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 336).

Vad gäller auktoritets- och representationsproblemet har min metod under 
hela den tid som undersökningen pågick varit att kontinuerligt presentera 
och diskutera mina reflektioner och tolkningar med samtliga lärare. Detta 
genomfördes särskilt under de intervjuer som genomfördes i relation till 
lärarnas lektioner. Syftet var att delge och ge lärarna möjlighet att kom-
mentera mina reflektioner och tolkningar. Inte någon av de fyra lärarna 
gav uttryck för att de ändrat sin undervisning på grund av min närvaro 
och mina frågeställningar. En av lärarna i studien uttryckte det så här:

Nej, jag tror så här att, det du har sett är nog en bra bild av hur det 
hela fungerar mestadels. Det gör det. Jag har försökt att inte låta 
mig påverkas utav det här. Även om man kanske medvetet ändå är 
påverkad (intervju, 2004-12-17)

Den empiriska beskrivande etnografiska inriktningen (Alvesson & Sköld-
berg 1994, s. 335-338) har en främst induktiv empirisk ansats i kombina-
tion med hermenuetisk tolkning och liten del av kritisk teori och postmo-
dernism. Den induktiva ansatsen innebär att man från ett flertal enskilda 
iakttagelser ser ett samband som generaliseras. I föreliggande studie finns 
även en abduktiv ansats, dvs. teoretiska, hypotetiska antaganden ligger 
också till grund för tolkningar av de enskilda fallen. Det är tolkningar 
som sedan stärks med ytterligare iakttagelser. Induktion och deduktion 
kombineras på så sätt ( se Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 41-47). Ett 
exempel på hur abduktion genomförts i denna studie är när lärarnas ut-
talade uppfattningar om svenskämnet ställs mot olika teorier om svensk-
ämnet. Det empiriska material som då framträder visar att de teoretiska 
antagandena måste justeras samtidigt som det empiriska materialet om-
tolkas. Detta tillvägagångssätt innebär att det inkluderar förståelse (Alves-
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son och Sköldberg, 1994, s. 42) för det empiriska materialets komplexi-
tet. Som tidigare nämnts är just syftet med denna avhandling att förstå 
svenskämnets roll och funktion i gymnasieskolan och samhället efter gym-
nasiereformen 1994.

Att data eller fakta alltid är teoriladdade är idag en vedertagen uppfatt-
ning inom vetenskapsteori (Alvesson och Sköldberg, 2000, s. 49-51). Detta 
innebär att data alltid tolkas eller ses ur något perspektiv. Det empiriska 
material som växer fram i denna studie ser jag därmed som sociala kon-
struktioner. I såväl mina observationer som i intervjuerna konstrueras det 
empiriska materialet mot bakgrund av min egen förförståelse av svensk-
undervisning på gymnasienivå i kombination med lärarnas individuella 
förutsättningar och förståelse av den specifika situation som detta forsk-
ningsprojekt innebär. Ytterst är detta ett resultat av sociala, samhälleliga 
och politiska beslut och handlingar. Det socialkonstruktivistiska perspek-
tivet innebär per automatik också en viss form av relativism. Alvesson och 
Sköldberg (1994, s. 51-62) diskuterar olika former av relativism och lan-
serar begreppet, ”retorisk relativism” (s. 54), som också ligger till grund 
för hur denna studie skall läsas och förstås. ”Retorisk relativism” innebär 
att man ser vetenskapliga texter som konstruktioner grundade på 

[…] mer eller mindre godtyckliga representationer av vad man be-
handlar. Representationerna bär prägel av invanda konventioner, 
retoriska knep för att uppnå trovärdighet och språkets obestäm-
barhet och tvetydighet. Härav följer att texten i sig utgör en källa 
till betydande relativitet. Textproduktion och olika individuella 
egenheter liksom språkliga och narrativa konventioner och inven-
tioner blir således ett viktigt tema i sammanhanget (Alvesson och 
Sköldberg, 1994, s. 54).

Att skriva en avhandling är ett mycket komplext projekt. Som forskare 
har jag vissa preferenser, jag har utvecklat ett ’eget’ språkbruk och jag har 
tillägnat mig vissa politiska uppfattningar. Detta lyser mer eller mindre 
medvetet igenom även i språket. Min ambition i denna studie har varit 
att visa öppenhet och förståelse för det mångtydiga och komplexa i de 
iakttagelser och intervjuer som genomförts och att låta detta återspeglas 
i framställningen. Samtidigt har jag inte velat undvika den kritiska inrikt-
ning som Alvesson och Deetz (2000, s. 150-151) poängterar. Värderingar, 
kritik och ifrågasättande finns också texten. Det är inte en objektiv verk-
lighet jag beskriver, ”[u]tan en rad intryck och tolkningar skapade av en 
person som karakteriseras av känslor, fantasier, engagemang och en sär-
skild förförståelse bestämd av kulturell socialisation, utbildning, intel-
lektuella föredömen etcetera. […]” (s. 151). Detta öppnar upp för andra 
tolkningar och perspektiv och syftar till att aktivera läsaren. 
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Den kvalitativa forskningen, som bl.a. etnografiska studier, innebär att 
specifika kvalitetskrav måste beaktas. Larsson (1994) lyfter fram kriterier 
som kvalitéer i framställningen som helhet, kvalitéer i resultaten och va-
liditetskriterier (Larsson, 1994, s. 165-189). Kvalitéer i framställningen 
som helhet skall kännetecknas av perspektivmedvetenhet, dvs. att fors-
karen presenterar olika perspektiv på teorier, tolkningar och hypoteser. 
Vidare skall framställningen följa en intern logik och ha ett etiskt värde i 
betydelsen att framställningen följer vedertagen god forskningsetik. Re-
sultatets kvalitéer kännetecknas av innebördsrikedom, dvs. att framställ-
ningen är ”fyllig” och lyfter fram många olika aspekter av ett fenomen. 
Framställningen skall också vara väl strukturerad vilket kan kollidera med 
kravet på att framställningen skall vara innebördsrik. Dessutom skall re-
sultatet bidra till teoritillskott. Vad gäller validitetskriterier presenterar 
Larsson ett flertal kriterier såsom diskurskriteriet, heuristiskt värde, em-
pirisk förankring, konsistens och det pragmatiska kriteriet (s. 177-186). 
Problemet med validitetskriterierna är att gränserna mellan dessa och 
hur textens framställs är otydlig. Diskurskriteriet handlar om huruvida 
resultatet håller vid en konfrontation med alternativa tolkningar medan 
det heuristiska värdet består i att kunna gestalta något som ger en ny as-
pekt på verkligheten. Den empiriska förankringen innebär att det finns 
en överensstämmelse mellan den verklighet som beskrivs och tolkningen. 
Konsistenskriteriet har sitt ursprung i hermeneutiken och innebär att en 
tolkning byggs upp och består av ett samspel mellan delar och helhet. Det 
pragmatiska kriteriet inbegriper de konsekvenser eller den tillförda nytta 
som resultatet ger. 

Genom att använda mig av både ett ämnesdidaktiskt och ett läroplan-
steoretiskt perspektiv har jag strävat efter att lyfta fram så många olika 
aspekter av de beskrivna undervisningssituationerna som möjligt. Syftet har 
framför allt varit att visa på komplexiteten i undervisning och vilka olika 
faktorer som påverkar, begränsar och möjliggör undervisning. Kravet på 
empirisk förankring är i det närmaste givet i en etnografiskt inriktad stu-
die. För att dock stärka den empiriska förankringen har jag följt upp de 
genomföra kvalitativa intervjuerna genom observationer som sedan åter 
följts upp av intervjuer. Detta samspel mellan uppföljande intervjuer och 
observationer och reflekterande minnesanteckningar har genomsyrat hela 
arbetet. På så sätt uppfyller arbetet den metodtriangulering som Alvesson 
och Sköldberg (1994, s. 110-111) diskuterar och vilken innebär att flera 
olika metoder används i en undersökning för att säkrare ringa in det stu-
derade fenomenet. Det ’resultat’ jag kommit fram till har dessutom ställts 
i relation till tidigare pedagogisk och särskilt svenskdidaktisk forskning. 
På så sätt har jag låtit tolkningen växa fram mellan enskilda uttalanden 
och lektioner och kopplat detta till olika uppfattningar och teorier om 
svenskämnets roll och funktion i skola och samhälle. 
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Undersökningens genomförande
Förstudien
Innan undersökningen startade genomförde jag en förstudie i syfte att pröva 
mina inledande frågeställningar (bilaga 1) och min ambition att följa upp 
frågorna med observationer i klassrummet. Två lärare (Adam och Bertil) 
som jag tidigare mött i egenskap av lärarutbildare vid Högskolan Dalar-
na, men som jag inte hade någon kännedom om som praktiserande lärare, 
kontaktades under vårterminen 2004. En rektor vid en annan gymnasie-
skola på en annan ort kontaktades också och hon rådfrågade två lärare 
som lovade att medverka i förstudien. Min ambition var att dessa fyra lä-
rare sedan skulle ingå i själva studien, men då det visade sig att en av dem 
inte hade någon lärarexamen och en av lärarna var en tidigare lärarstude-
rande som jag dessutom kände väl beslutade jag att dessa två lärare inte 
skulle ingå i studien. Den tidigare lärarstuderande valde för övrigt själv 
senare att inte delta i huvudstudien. De två andra lärarna i studien, Anna 
och Beatrice, tillfrågades efter det att undersökningen påbörjats. 

Det visade sig att mina frågeställningar och min ambition att följa upp 
frågorna med observationer föll väl ut. Förstudien resulterade i en upp-
sats som presenterades vid ett högre seminarium vid Nationella Forskar-
skolan i Pedagogiskt arbete. 

Urval
De fyra lärarna som ingår i undersökningen har alla verkat som sk. verk-
samhetsförlagda lärarutbildare, knutna till lärarutbildningen vid Hög-
skolan Dalarna. Den skola vid vilken alla fyra lärare arbetar har ett väl 
utbyggt samarbete med Högskolan Dalarnas lärarutbildning och mitt in-
tresse för detta engagemang gjorde att mitt val föll på att kontakta Adam 
och Bertil, som alltså arbetar på skolan, för att genomföra min huvud-
studie. Båda kontaktades per e-post och båda svarade att de var intres-
serade av att träffa mig för ett första samtal och diskussion om att delta 
i undersökningen. Båda visade sig vara mycket intresserade av att delta i 
huvudstudien och jag kontaktade då deras rektor för att presentera mitt 
projekt. I samband med dessa möten presenterade jag också ett förslag 
till överenskommelse (bilaga 2). Denna överenskommelse grundar sig på 
de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet tagit fram.1 Alla fyra 
lärare som kom att ingå i studien accepterade överenskommelsen. 

Som Arfwedsson (1979b) visat finns en mängd olika uppfattningar om 
den roll och funktion lärare vill tillskriva skolan ( se kapitel 3, avsnittet 
Lärarkod och skolkod). Dessutom visade det sig att variationen i uppfatt-
ningar mellan lärare inom samma skola var större än variationen mellan 
olika skolor. Mot bakgrund av detta valde jag, under den tid som denna 
undersökning pågick vid skolan och efter hörande med rektor, att erbjuda 
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två andra lärare på samma skola att delta i undersökningen. Min enda 
önskan till rektor var att dessa två lärare gärna undervisade på yrkesför-
beredande program, eftersom både Adam och Bertil i huvudsak undervi-
sade på studieförberedande program. 2 På så sätt erbjöds, och accepterade, 
Anna och Beatrice att delta i undersökningen. 

I det projekt som Shulman (1987) redovisar, och som detta arbete knyter 
an till, anger han att syftet bl.a. är att undersöka hur ”expertise teachers” 
resonerar och arbetar. Det ligger inte inom ramen för denna studie att un-
dersöka eller avgöra huruvida de fyra lärarna är ”expertise teachers” eller 
ej. Syftet är enbart att undersöka hur fyra ’vanliga’ lärare uppfattar, reso-
nerar om och arbetar med svenskämnet i gymnasieskolan mot bakgrund av 
de olika faktorer som påverkar, begränsar och möjliggör deras svenskun-
dervisning. I detta sammanhang vill jag också understryka att Adam, Bertil, 
Anna och Beatrice alla visat en öppenhet och ett stort intresse för mitt pro-
jekt. De har alla låtit mig följa deras undervisning och öppnat sina pärmar 
för mig och delgett mig sina tankar och planeringar. Likt en liten pojke har 
jag ständigt följt i deras fotspår och ställt en oändlig massa mer eller mindre 
omöjliga frågor. Deras tålamod med mig har varit beundransvärt.

Alvesson och Deetz (2000, s. 230-233) understryker att närhet och dis-
tans är viktiga faktorer vid kritisk samhällsforskning. Jag anser att det-
samma gäller för kvalitativ forskning av denna karaktär. Närheten menar 
jag mig ha uppnått i den betydelse att jag har erfarenhet av och känner till 
svenskämnet och vad det innebär att arbeta och undervisa på gymnasie-
nivå. Jag har kunnat diskutera med lärarna och menar mig även kunnat 
förstå deras situation på en näraliggande nivå. Distansen har jag strävat 
att upprätthålla genom att vara tydlig gentemot lärarna att jag inte ville 
delta i den konkreta undervisningen. Inför klasserna har jag deklarerat 
att jag enbart var intresserad av att följa lärarnas arbete och att elevernas 
arbete inte stod i fokus för min studie. Det kom att visa sig att inte någon 
av lärarna involverade mig i undervisningen på något sätt vid något till-
fälle. Endast en elev ställde vid ett tillfälle en fråga till mig under hela det 
läsår jag följde undervisningen. 

Observationer, fältanteckningar och minnesanteckningar
Totalt genomförde jag 108 lektionsobservationer under läsåret 2004/2005. 
Varje lektion varade i genomsnitt 90 minuter. Jag tillbringade 3-4 dagar 
i veckan på skolan. Förutom lektionsobservationer deltog jag en hel del 
i informella samtal även med andra lärare under kafferaster och luncher. 
Under dessa informella samtal förde jag inga anteckningar utan väntade 
antingen tills det att jag blev ensam eller till dagens slut för att då skriva 
ner vad jag hört, sett och reflekterat över. Nedanstående sammanställ-
ning visar det antal lektioner och den tid under vilken observationerna 
genomfördes.
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Klassrumsobservationer och tid
Adam  35 lektioner,  2004-08-29 till 2004-10-22
Bertil  17 lektioner,  2004-11-01 till 2004-12-17
Anna  30 lektioner,  2005-01-17 till 2005-02-24
Beatrice 26 lektioner,  2005-03-07 till 2005-05-19

Min ambition under undersökningen var att följa de fyra lärarna under 
ungefär lika lång tid. På grund av att olika andra aktiviteter genomfördes 
på skolan kom jag att följa en av lärarna (Bertil) vid färre antal lektioner 
jämfört med de andra lärarna. Tiden hos Beatrice framstår i sammanställ-
ningen som längre, men i realiteten föll närmare tre veckor bort bl.a. på 
grund av lov. Sett i tid kom jag därför att observera lärarna under unge-
fär lika lång tid. Den viktigaste faktorn till att observationerna avbröts 
var när jag uppfattade att mitt empiriska material var ’mättat’, dvs. när 
jag inte längre kunde se något nytt eller främmande och svaren på mina 
frågeställningar återupprepades. 

Mina observationer och fältanteckningar genomfördes under förhål-
landevis lösa ramar. Fältanteckningarna kan beskrivas som halvstruktu-
rerade. Varje fältanteckning inleds med anteckningar om dagens datum, 
klass, antalet elever och fördelningen mellan pojkar och flickor. Vidare an-
tecknande jag allt det som lärarna skrev upp på tavlan i klassrummet samt 
elevernas reaktioner och framför allt lärarnas presentationer av innehål-
let i undervisningen. Däremot antecknande jag inte allt lärarna sa under 
lektionerna utan här koncentrerade jag mig främst på deras instruktioner 
till eleverna. Vid flera tillfällen antecknande jag dock också längre samtal i 
klassrummet mellan lärare och elever. Sett utifrån de erfarenheter jag gjort 
under denna undersökning kan jag självkritiskt konstatera att jag ibland 
hade önskat att fältanteckningarna varit mer strukturerade. Det var ib-
land svårt att hinna med vad läraren sa eller också missade jag vad de sa 
på grund av att de gick runt bland eleverna och jag inte alltid följde med 
dem. Jag försökte vid några tillfällen att kombinera fältanteckningarna 
med ljudupptagningar. En av lärarna (Adam) ställde upp på att bära med 
sig en mindre mottagare men detta visade sig påverka hans undervisning 
på så sätt att eleverna kommenterade att han bar en mottagare varför jag 
valde att inte fortsätta med ljudupptagningarna. 

Under varje lektion skrev jag ner en mängd frågor som jag sedan kom 
att ställa till lärarna vid efterkommande intervjutillfälle. Dessutom förde 
jag kontinuerliga anteckningar om min egen roll som deltagare vid ob-
servationerna. Jag kunde ibland ha synpunkter på upplägg och innehåll 
i undervisningen men strävade efter att distansera mig från detta genom 
att ständigt föra en ’inre dialog’ och istället reflektera över varför läraren 
valde just detta upplägg och detta innehåll och vilka de faktorer var som 
inverkade på dessa val. Med detta upplägg kom mina fältanteckningar 
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att utgöra underlag dels för egna reflektioner, dels för mina intervjufrå-
gor. Här kan också nämnas att inte någon elev visade något intresse för 
mina fältanteckningar. Aspers (2007, s. 103-132) diskuterar ganska in-
gående hur deltagande observationer och fältanteckningar kan genom-
föras. I föreliggande undersökning följer jag inte det noggranna upplägg 
han presenterar om fältanteckningar, men min metod följer ändå i stort 
hans rekommendationer. Så diskuterar jag t.ex. etiska frågor innan un-
dersökningen börjar, jag försöker att anteckna de intryck jag får vid mitt 
första inträde i klassrummet, jag växlar mellan olika metoder och långa 
och korta observationspass, jag analyserar materialet kontinuerligt och 
skriver ner mina funderingar i samband med intervjuutskrifterna (se sam-
manställningen Aspers, 2007, s. 131). 

Syftet med avhandlingen och dess frågeställningar tillsammans med 
mina kunskaper om svenskdidaktisk forskning och Klafkis fem frågor  
om lärostoffet låg som ’teoretiskt’ underlag för mina observationer.3  
Under observationer fokuserade jag också oerhört mycket på vad lärar-
na sa och gjorde i klassrummet. Sammanfattningsvis kan man beskriva 
det som att mina observationer består av en kombination av iakttagel-
ser, tolkningar och reflektioner. I etnografiskt inriktade studier benämns  
ofta observationerna som deltagande observationer. Bergman (2007,  
s. 76) talar i sin studie om medföljande o�servatör. Hon menar att  
eftersom hon inte deltagit i undervisningen är detta en mer rättvis be-
teckning. Aspers (2007, s. 105-106)) menar att kärnan i deltagande ob-
servationer är att forskaren är närvarande i fältet. Forskaren skall sträva 
efter att integreras så starkt som möjligt med fältet dock utan att förlora  
sig i detsamma. Denna balansgång, menar han, kan hanteras genom  
att forskaren ständigt reflekterar över huruvida han/hon integreras  
alltför mycket i sin roll som deltagare. I min beskrivning ovan av obser-
vationerna i klassrummet och fältanteckningarna framgår att detta också 
har varit min ambition. På så sätt kan jag beskriva mig som deltagande 
observatör.

Kvalitativa intervjuer
De intervjuer som genomfördes, och som spelades in på band, följer den 
modell för kvalitativa forskningsintervjuer som presenteras av Kvale 
(1997). Denna syftar till att ”[….] erhålla �eskrivningar av den intervjua�
des livsvärld i avsikt att tolka de �eskrivna fenomenens mening” (Kvale, 
1997, s.13). En intervjusituation är, som Kvale understryker, inte en situ-
ation mellan två likställda parter. Det är intervjuaren/forskaren som be-
stämmer vilka frågor som skall ställas, vilka svar som följs upp, hur lång 
tid intervju kan få ta etc. Det är intervjuaren/forskaren som behärskar si-
tuationen. Vid intervjuer kan det vidare mycket väl hända att den inter-
vjuade ibland ger motsägelsefulla svar. Kvale menar att detta är styrkan 
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i kvalitativa intervjuer därför att det ger intervjuaren en mängd informa-
tion om en komplex mänsklig värld. 

En bakomliggande ambition med föreliggande studie är att kunna be-
lysa svensklärares situation i syfte att på något sätt peka på aspekter av 
deras pedagogiska praktik som kunde förbättras. Fontana & Frey (2005) 
använder begreppet ”empathetic interviewing” för att beskriva hur detta 
kan hanteras i en intervju. Detta innebär att:

[t]he interviewer becomes an advocate and partner in the study, 
hoping to be able to use the results to advocate social policies and 
ameliorate the conditions to the interviewee” (Fontana & Frey, 
2005, s. 696). 

Mot bakgrund av min erfarenhet som svensklärare har jag strävat efter 
att lyfta fram min förståelse av deras situationer t.ex. genom att berätta 
om snarlika situationer som jag själv varit involverad i. 

Inför intervjuerna har jag alltid delgett lärarna mina frågor i förväg i 
skriftlig form. Syftet med detta var att jag ville förbereda lärarna för frå-
gorna då jag bedömde att flera av dem krävde eftertanke. En nackdel är att 
lärarna kan förbereda sig och kanske rent av konstruera ’lämpliga’ svar i 
efterhand. I valet mellan att delge eller att inte delge dem frågorna i förväg 
valde jag alltså det förra. Jag menar att eftersom intervjuerna kombinera-
des med deltagande observationer i kombination med att lärarna kände till 
min långa erfarenhet som svensklärare och att jag strävade efter att visa 
en stor öppenhet gentemot dem bedömde jag detta som den mest givande 
metoden. Jag var också noga med att fokusera frågor under intervjuerna 
till att i stort enbart handla om skolan, läraryrket och svenskämnet och 
svenskundervisning på gymnasiet. I sin sammanställning av olika aspek-
ter av den kvalitativa forskningsintervjun lyfter Kvale (1997, s. 34) fram 
denna fokusering som en viktig aspekt. Andra viktiga aspekter, förutom 
de ovannämnda, som varit vägledande i denna studie har varit strävan att 
söka mening i lärarnas uttalanden, att erhålla nyanserade och mångfacet-
terade beskrivningar av lärarnas situationer samt att försöka ge en positiv 
upplevelse av intervjuerna. 

Frågor som lärarna delgetts kan ha uppfattas som strukturerade då de 
presenterades för lärarna men under intervjuerna visade det sig att några 
frågor lämnades obesvarade medan andra följdes upp med följdfrågor. 
Redan vid det första intervjutillfället med var och en av lärarna diskute-
rade vi hur intervjuerna skulle genomföras och jag förklarade för dem att 
jag önskade att de betraktade frågorna som halvstrukturerade och att de 
gärna själva fick ställa (mot)frågor till mig, något som också hände vid 
flera tillfällen. Kvale (1997. s. 124-125) presenterar nio olika typer av in-
tervjufrågor nämligen inledande, uppföljande, sonderande, specificerande, 
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direkta, indirekta, strukturerande, tystnad och tolkande frågor. I förelig-
gande studie har samtliga dessa frågetyper använts. 

Sammanlagt genomfördes 16 intervjuer. Varje intervju varade i drygt 
60 minuter utom vid fyra tillfällen. Vid vardera två intervjutillfällen med 
Anna och Beatrice varade intervjuerna i drygt nittio minuter. Den tota-
la intervjutiden blir därmed närmare 20 timmar. Adam intervjuades fem 
gånger beroende på att jag inledningsvis var osäker på om jag ’fått svar´ 
på alla mina frågor. Att Anna intervjuades bara tre gånger beror på att 
hennes undervisning vid detta tillfälle mycket bestod av filmvisning vil-
ket gjorde att det var svårt att flera gånger ställa uppföljande frågor till 
undervisningssituationer som var identiska. Nedanstående sammanställ-
ning visar antalet intervjuer och tillfällena då intervjuerna genomfördes 
för respektive lärare. 

Adam 2004-02-20 Bertil 2004-03-08
 2004-09-09  2004-11-12
 2004-09-30  2004-11-29
 2004-10-08  2004-12-17
 2004-10-22

Anna 2005-01-20 Beatrice 2005-03-10
 2005-02-03  2005-03-24
 2005-02-24  2005-04-21
   2005-05-19

Samtliga intervjuer utom två genomfördes i mindre grupprum vilket gjorde 
att intervjuerna kunde genomföras utan att vi blev störda. Vid ett tillfäl-
le genomfördes en intervju i ett klassrum medan eleverna arbetade i bib-
lioteket och vid ett annat tillfälle genomfördes intervjun i ett grupprum 
i direkt anslutning till en korridor, vilket resulterade i att vi en gång blev 
störda av skolans rektor som råkade passera. 

Intervjuutskrifterna utgör sammanlagt 225 sidor. Kvale menar att om 
utskriften

[s]ka ge ett allmänt intryck av intervjupersonens åsikter kan det vara 
på sin plats med omformulering och koncentrering av uttalandena. 
Även då analysen ska ske genom kategorisering eller koncentrering 
av meningen i det som sagts, kan det vara önskvärt med viss redi-
gering av utskriften (Kvale, 1997, s. 156).

Kvale (1997, s.147-158 ) diskuterar vidare problematiken med intervju-
utskrifter och dess validitet och reliabilitet. En intervjuutskrift innebär en 
övergång från talspråk till skriftspråk och är dessutom en tolkande process 
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i sig. En intervjuutskrift är ett dekontextualiserat samtal, ett fruset ögon-
blick. Ansiktsuttryck, skratt, gråt etc. är svårare att återge i skriftspråk och 
framför allt dess betydelse. Dessutom är det svårt att veta när en mening 
är avslutad eller t.ex. vad en paus betyder. Kvales (1997, s. 152) slutsats 
är att det inte går att ge något korrekt svar på vilken utskrift som är mest 
tillförlitlig utan man bör istället ställa sig frågan vilken utskrift som pas-
sar bäst till de forskningsprojekt som genomförs. I denna studie är det lä-
rarnas uttryckta uppfattningar som är i fokus för intervjun. Vad jag velat 
komma åt är vad de uttrycker om olika fenomen som skola, svenskäm-
nets innehåll etc. Mot bakgrund av detta har jag strävat efter att göra så 
ordagranna utskrifter som möjligt. Så har t.ex. pauser markerats som tre 
punkter, skratt har kommenterats osv. 

Intervjuerna skrevs ut efter det att samtliga observationer genomförts. 
Svagheten i detta förfarande är att iakttagelser, reflektioner och erfaren-
heter kan falla i glömska. För att motverka detta skrev jag, som tidigare 
nämnts, fortlöpande reflektioner under observationerna, ofta också med 
referenser till tidigare forskning. Dessa reflektioner återvände jag till fort-
löpande under hela den tid som utskriften av intervjuerna genomfördes. 
En fördel med att skriva ut intervjuerna i efterhand är att jag kan distan-
sera mig ifrån materialet samt att jag kan fokusera på samma aspekter 
hos lärarna. Alla intervjuer skrivs därmed ut och tolkas utifrån samma 
aspekter och teoretiska förståelse. 

En aspekt som jag vill lyfta fram i detta sammanhang, och som jag vill 
skriva in som en del av metoden, är de texter jag skrivit till de återkom-
mande internat med högre seminarier som Nationella Forskarskolan i Peda-
gogiskt Arbete arrangerat. Dessa texter utgör mina analyser och tolkningar 
av observationer och utskrivna intervjuer. På så sätt kan man säga att mina 
tolkningar och analyser också ställts mot andra läsares läsningar. 

Analys och tolkning
Wolcott (2001, s. 32-38) skiljer mellan analys (”analysis”) och tolkning 
(”interpretation”). Analys får stå för en mer avgränsad, systematiserad 
och standardiserad läsning av materialet, medan tolkning ses som en ’fri-
are’ hantering av materialet inkluderande intuition, personliga erfaren-
heter, värderingar etc. Kvale (1997, s. 171) beskriver analysen i sex steg 
vilka inkluderar intervjusituationen. Analysens fjärde steg, som handlar 
om hur de utskrivna intervjuerna behandlas, innehåller dels en strukture-
ring av materialet, dels en klarläggning av materialet och dels en analys 
av själva materialet. Jag uppfattar de två förstnämnda momenten i Kvales 
fjärde steg i analysen som detsamma som Wolcotts (2001) ovannämnda 
vida definition av analys.4 Såväl Wolcott som Kvale poängterar att grän-
sen mellan analys och tolkning inte låter sig dras så tydligt. 
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 I den systematiserade analys som genomfördes av det empiriska materialet 
i föreliggande studie gjorde lärarna uttalanden som kunde kategoriseras 
som uttalanden om deras bakgrund, deras förhållanden till styrdokument, 
skolan som institution, eleverna och deras uppfattningar om gymnasiet 
och svenskämnet och att vara lärare. Till detta kommer dessutom beskriv-
ningar av undervisningen. Denna mer eller mindre systematiserade analys 
av materialet ligger också till grund för disposition och presentation av 
det empiriska materialet. 

Kvale (1997, s. 171) talar om fem huvudmetoder för meningsanalys. 
Dessa är: koncentrering, kategorisering, narrativ strukturering, tolkning 
och ad hoc-metoder. Det är främst de två sistnämnda, dvs. att skapa me-
ning ad hoc och meningstolkning som används i föreliggande studie. Att 
skapa mening ad hoc innebär att jag har använt mig av olika metoder som 
att läsa igenom materialet flera gånger i syfte att hitta mönster i olika ut-
talanden och förhållningssätt, att göra jämförelser och att försöka skapa 
metaforer som binder samman det empiriska materialet. Meningstolkning 
beskriver Kvale som ”[e]n mer omfattande och djupare tolkning av me-
ningen under inspiration från den hermeneutiska filosofin” (Kvale, 1997, 
s. 182). Detta innebär att det empiriska materialet har tolkats utifrån ett 
viss teoretiskt perspektiv. För denna studie innebär det att jag ständigt 
tolkat materialet utifrån dels ett ämnesdidaktiskt perspektiv, dels ett läro-
plansteoretiskt perspektiv. En central aspekt i min tolkning av materialet 
har också varit att tolka materialet i dess kontext. Enkelt uttryckt betyder 
det att lärarnas agerande i undervisningen och det som framkommer vid 
intervjuerna har tolkats mot bakgrund av den specifika miljö inom vilken 
de verkar. I detta sammanhang har ramfaktorteorin utgjort ett värdefullt 
teoretiskt redskap. 

Alvesson och Sköldberg (1994) använder begreppet reflexiv tolkning 
för att beskriva hur tolkning på olika nivåer kan genomföras. De skri-
ver att:

Poängen med den reflexiva tolkningen är således att definiera god 
forskning som en fråga om tolkning på fyra olika nivåer och re-
flektion om forskningsarbete genom bl a utredningar av frågor och 
teman som accentueras av kontaktytor och konfrontationer mellan 
nivåerna. Detta innebär som framgått att man utifrån hanterande 
av det empiriska materialet distinkt rör sig över det metateoretiska 
fältet med explicita återkopplingar till den empiriska nivån (Alves-
son & Sköldberg, 1994: s. 332).

Som jag förstår Alvesson och Sköldbergs (1994) resonemang innebär 
detta att när det empiriska materialet skall tolkas och analyseras innebär 
det att materialet ’utsätts’ för olika perspektiv utifrån de olika teoretiska 
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utgångspunkter som används. De ad hoc- och meningstolkande metoder 
som Kvale (1994, s. 182-184) presenterar ser jag som likställda med Al-
vessons och Sköldbergs (1994) resonemang. I denna studie har jag i mitt 
analysarbete låtit det empiriska materialet möta och konfronteras med oli-
ka perspektiv. Ambitionen har varit att försöka ge en så helhetstäckande 
bild som möjligt av forskningsobjektet, vilket för övrigt också är en am-
bition inom etnografin. Däremot är inte ambitionen att försöka beskriva 
’hur det egentligen är” och i likhet med Fetterman (1989/1990) vill jag 
understryka att ”[a]n ethnography attempts to be holistic – covering as 
much territory as possible about a culture, subculture or program – but 
it necessarily falls far short of the whole” (s. 21). 

I såväl Kvale (1997) som Alvesson och Sköldberg (1994) och Alvesson 
och Deetz (2001) diskuteras hermeneutisk tolkning som grundprincip för 
tolkning. Den hermeneutiska cirkeln är ett centralt begrepp i tolkningsarbe-
tet. Enkelt uttryckt innebär det att utifrån den föreställning om den helhet 
man studerar tolkas enskilda uttalanden och handlingar. Dessa enskilda 
uttalanden och handlingar relateras sedan till denna helhet utifrån vilket 
återigen enskildheterna tolkas och så vidare. Kvale (1997, s. 51-52) hänvi-
sar till de sju principer som ligger till grund för den hermeneutiska cirkeln. 
Principerna för tolkningsarbetet kan kortfattat sammanfattas som att de 
lyfter fram växlingen mellan delar och helhet, att tolkningen avslutas när 
man kommit fram till en rimlig och logisk god gestalt, att man ständigt 
prövar sina tolkningar, att tolkningen håller sig en�art till det som sagts 
och gjorts, att intervjuaren måste ha kunskap om textens tema, i detta 
fall svenskämnet i gymnasieskolan, att intervjuaren har en viss förförstå�
else för innehållet för att det skall råda vissa bestämda förutsättningar för 
tolkningen. Avslutningsvis lyfter Kvale fram kreativiteten. 

 Tolkningen går utöver det omedelbart givna och berikar förståelsen 
genom att frambringa nya differentieringar och samband i texten 
och därmed vidgar textens mening (Kvale, 1997, s. 52).

 
Sammanfattningsvis kan man beskriva det som att den hermeneutiska an-
satsen är en process där jag mot bakgrund av de kunskaper jag har om 
svenskämnet i gymnasieskolan och den specifika undervisningssituation 
som studerats försöker att tolka och förstå vad som ligger till grund för 
lärarens undervisning och transformation av svenskämnet.

En problematik i tolkningsarbetet kan vara att man, medvetet eller 
omedvetet, väljer ut utsagor och händelser som stämmer överens med de 
eventuella förväntningar och perspektiv som finns.  Det är därför av vikt 
att analysen sker systematiskt och att utrymme ges för flera olika möjliga 
tolkningar. Schuster (2006, s. 65-68) diskuterar i sin hermeneutiska studie 
tolkningarnas trovärdighet och vad som händer med ”sanningen” vid ett 
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sådant förfarande. Trovärdigheten i en hermeneutisk studie har att göra 
med hur meningsfulla tolkningarna är och hur de tankemässigt hänger 
samman, menar hon. Hur texten framställs, dvs. dess argumentation och 
logik är avgörande i detta sammanhang (se även Kvales resonemang om 
hantverksskicklighet �Kvale, 1997, s. 217) . Det tankemässiga samman-
hanget, koherensen, i en hermeneutisk studie är alltså ett mått på validi-
teten. Schuster (2006) menar dock att en tolkning kan vara sammanhål-
len trots att den innehåller motsägelsefulla tolkningar. I sin studie av hur 
sjuksköterskor uppfattar och beskriver sin yrkesprofession utkristallise-
ras starka konflikter mellan olika faktorer och detta öppnar upp för olika 
ibland motsägelsefulla tolkningar. Jag menar att det finns stora likheter 
mellan Schusters (2006) och denna studie. Även i de fyra studerade lärar-
nas yrkesprofession ges uttryck för konflikter mellan olika faktorer vilka 
kan uppfattas och tolkas som motsägelsefulla. 

Schuster (2006) menar att: ”Det hermeneutiska sanningsbegreppet tar 
avstånd från absoluta, objektiva sanningar”(Schuster, 2006, s. 66). Vår 
förförståelse av världen och att vi ständigt tolkar och tolkar om densam-
ma ger inte utrymme för någon absolut sanning. Den relativism som där-
med kan uppfattas skall hanteras med den distansering som kännetecknar 
kritisk hermeneutik. Alvesson och Deetz, (2000, s. 230-233) resonemang 
om närhet och distans och Kvales (1997, s. 191) legitim mångfald av tolk�
ning knyter, enligt min uppfattning an till detta resonemang. I föreliggande 
studie ges utrymme för många olika tolkningar och det ligger inte heller i 
studiens intresse att redovisa någon absolut sanning. Däremot ligger det 
i studiens intresse att ge en så rättvis och god bild som möjligt av de fyra 
lärarnas uttalanden och gestaltningar av svenskämnet i undervisningen. 
Det är dessa som ligger till grund för studien. Alla reflektioner, analyser 
och tolkningar är mina. De fyra lärarna i denna studie uppfattar jag som 
ambitiösa och hängivna lärare och de gör alla ett gott arbete mot bakgrund 
av de olika faktorer som ligger till grund för deras pedagogiska praktik. 

Kunskapstillskott
Det kunskapstillskott som jag menar att denna avhandling tillför består 
dels i att jag har synliggjort svenskämnets fortsatta tradition på gymna-
siet, dels i att jag har kartlagt den inriktning svenskämnet kommit att få 
efter gymnasiereformen 1994. På mikronivå har jag dessutom beskrivit 
och tolkat vilka olika faktorer som påverkar, begränsar och möjliggör 
lärares pedagogiska arbete. Jag har därmed bidragit till ökad förståelse 
för hur svenskämnet framträder, dvs. dess representationer och gestalt-
ningar, och hur dess praktiker ser ut. På makronivå bidrar avhandlings-
arbetet till ökad förståelse för hur svenskämnets roll och funktion i skola 
och samhälle tar sig uttryck i den konkreta undervisningen och hur detta 
skall tolkas och förstås i ett vidare samhälleligt och politiskt perspektiv. 
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Det handlar om svensklärare som utbildare och fostrare till yrkesliv och 
som (a)politiska samhällsmedborgare

Det ’resultat’ som framkommit i denna studie är inte generaliserbart 
statistiskt sett men jag menar att ’resultatet’ – i teoretisk mening – är ge-
neraliserbart sett mot bakgrund av den starka kopplingen till tidigare 
svenskdidaktisk forskning. 

Noter 
1  Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns att hämta på http://www.vr.se/
2  Jag använder mig genomgående av beteckningarna yrkesför�eredande respektive 

studieför�eredande program i denna studie. Dessa beteckningar finns officiellt inte 
kvar men används dock fortfarande. Så gav t.ex. en sökning på Skolverkets hem-
sida (2008-03-08) 389 träffar för yrkesförberedande program och 387 träffar för 
studieförberedande program. Se för övrigt Ask (2005, s. 21-23) för en diskussion 
kring denna problematik

3  Se not 4 i kapitel tre, Teoretiska utgångspunkter och analysmetod.
4  Kvale (1997) använder begreppen analys och tolkning omväxlande och något oklart 

i boken.
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KapitEl 5

Studiens resultat – iakttagelser  
och reflektioner 

Läraryrket är komplext och mångfacetterat. Det finns en mängd faktorer 
som påverkar, begränsar och möjliggör lärares didaktiska val för undervis-
ningen. Vissa av dessa faktorer kan de påverka, andra ligger inte inom ra-
men för deras påverkan. I följande kapitel kommer de fyra lärarna, Adam, 
Bertil, Anna och Beatrice att presenteras och diskuteras utifrån ett flertal 
olika aspekter. Deras �akgrund, erfarenheter och �erättelser och förhål�
lande till styrdokument, skolan som institution, eleverna och läraryrket 
är några av dessa aspekter. Dessutom kommer jag att exemplifiera och 
diskutera deras konkreta svenskundervisning samt den roll och funktion 
de tillskriver svenskämnet i gymnasieskolan och samhället. 

Inledningsvis vill jag säga något om de frågor som gäller lärarnas bak-
grund. De frågor som ställts till Adam, Bertil, Anna och Beatrice om deras 
bakgrund är alla relaterade till deras yrke som svensklärare. Min ambi-
tion har varit att försöka komma åt faktorer, främst från utbildningstiden 
vid universitetet, men även förhållanden av mer eller mindre personlig 
karaktär, som kan tänkas vara relevanta för att förstå deras uppfattning 
om svenskämnet och dess roll och funktion i skola och samhälle. Finns 
det något i deras uppväxt eller från deras tid i skolan och vid universite-
tet som kan tänkas ha inverkat på deras uppfattning om svenskämnet och 
gymnasieskolan? Vilken roll och funktion tillskriver de skolan och läraryr-
ket? Några av de centrala ämnesdidaktiska frågeställningar jag har ställt 
och försökt att finna svar på är: Hur uppfattar och beskriver de eleverna 
och deras föreställningar om svenskämnet? Vilka uppfattningar har de 
själva om svenskämnet och svenskundervisning? Vilken relation mellan 
undervisningen i svenska och samhället i stort ger de uttryck för? Innan 
jag kommer in på dessa frågeställningar presenterar jag nedan den skola 
vid vilken alla de fyra lärarna arbetar.

Östra skolan
Östra skolan hade vid tillfället för denna undersökning närmare 1800 
elever inklusive Komvux. Vid skolan finns tolv nationella program, det 
individuella programmet samt ett specialutformat program. Skolan är ut-
spridd på tre olika orter. På två av orterna finns endast yrkesförberedande 
program. Nio av programmen finns vid centralorten, varav samtliga studie-
förberedande program samt det specialutformade programmet. Skolan på 
centralorten måste beskrivas som stor med ett flertal byggnader utspridda 
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på ett vidsträckt område. Särskilda lokaler finns för de yrkesförberedande 
programmen. Varje program har den huvudsakliga undervisningen förlagd 
till en enskild byggnad, eller en avdelning av en byggnad, varför kontak-
ten mellan eleverna på de olika programmen är ganska svag. Arbetsrum-
men för de olika arbetslagen är också utspridda enligt samma princip, 
vilket innebär att den dagliga kontakten mellan svensklärarna också är 
ganska liten. En av de fyra lärare som ingår i denna undersökning är en-
sam svensklärare i ett av arbetslagen. 

 I skolplanen för Östra skolan understryks vikten av kvalitetsarbete 
och en utvärderingsenhet ansvarar för att egenkontroll och kvalitetsvär-
deringar årligen genomförs. I skolplanen läggs stor vikt vid demokratisk 
fostran och strävan efter att skapa en ”A-miljö” för lärande.1 Vid skolan 
görs också satsningar på ett internationellt utbyte.

I en av tillsynsrapporterna om det samhällsvetenskapliga program-
met kan man bl.a. utläsa att det råder oklarheter om lärarnas tolkningar 
av mål och betygskriterier och att skolan inte har kommit särskilt långt 
inom detta område. Vidare framgår att lärarna menar att det är svårt att 
kombinera programmål och kursmål, eftersom samhällsvetarprogrammet 
har flera olika inriktningar och någon samordning av undervisningen inte 
finns. Trots denna kritik framgår dock att lärarna strävar efter att arbeta 
ämnesintegrerat. En intressant aspekt som också lyfts fram i tillsynsrap-
porten är att elevernas schema skrivs med ämnesbeteckningar, vilket för-
modas motverka ämnesintegrationen. Lärarna beaktar enbart sina egna 
ämneslektioner och, kan man förmoda, inte heller eleverna ser ämnesinte-
grationen som en naturlig del av verksamheten. I tillsynsrapporten nämns 
också att självständigt arbete är ett vanligt förekommande arbetssätt inom 
samhällsvetarprogrammet. Målstyrning, ämnesintegration, ar�etslag och 
program framstår som nyckelord i Östra skolans skolplan. Det talas lite, 
om ens något, om ämnen och ämneskunskaper. 
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De fyra lärarnas bakgrund, erfarenheter och berättelser

Adam 
Adam är 31 år och har arbetat som gymnasielärare i sex år. Han har sin 
bakgrund i arbetarklassen och är den förste i släkten som har tagit en 
akademisk examen. Den akademiska världen var en främmande värld 
för honom när han trädde in i den och han ser det idag som en styrka att 
han genomskådat att akademiska studier inte är tillräckligt för att kunna 
arbeta som lärare. Man måste också kunna handskas med ungdomar och 
för det krävs att man kan sätta sig in i deras livssituation, menar han. Han 
ger uttryck för starka känslor när han berättar om hur synen på elever 
kan ta sig uttryck. 

Och just det där med att: ”Varför skall han eller hon göra det här 
och det vet man hur det går med de föräldrarna.” Det har jag hört 
lärare säga och då kan jag bli oerhört förbannad inombords. Man 
dömer ut ungdomar på grund av varifrån de kommer. Det är ett 
otroligt märkligt sätt att resonera på (intervju 2004-10-08).

På ett allmänt plan är Adam också mycket intresserad av etik och moral-
frågor. Han menar att en lärare inte bara måste ha en teori om lärande 
utan också en teori som innebär att man har något att falla tillbaka på 
när det blåser. Han säger sig ännu inte har funnit denna teori, denna fasta 
grund att stå på, men han söker efter denna grund. Dagens ungdomar vill 
Adam beskriva som sökande och frågande. Han säger att:

[idag] vill ungdomar prata om sin oro. Det tror jag jättemycket att 
man skall jobba med, för det ligger någonting i det. De har ett be-
hov av att prata om vadan och varthän (intervju 2004-10-08). 

Det är uppenbart att arbetet med att utveckla elevers personlighet är en 
central faktor för Adam. ”Det tyckte jag redan på lärarutbildningen att 
det skulle vara mer inslag av det här med psykologi. Att man lär sig att 
hantera människor” (intervju 2004-03-08). Detta understryks ytterliga-
re av Adams uttalande att han inte vill fortbilda sig inom ämnesområdet 
svenska utan har valt andra vägar. Han har gått en rekryteringskurs för 
skolledare och olika ledarutbildningar. ”Ledaruppdrag, psykologi och så-
dant”, är det som lockar honom mest (intervju 2004-03-08). 

Förutom 40 poäng i vardera svenska språket och litteraturvetenskap 
har Adam också en fil. mag. i historia och det är också det ämne som han 
menar har satt mest spår i hans sätt att tänka kring undervisning, även om 
han också vill åberopa studierna i litteraturvetenskap och det förhållnings-
sätt till studier som han mötte vid det lärosäte där han tog sin examen.
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Jag tycker väl att kanske framför allt historia satte mest spår i mitt 
tänkande. […] Men sedan hade vi många av de som undervisade 
i litteraturvetenskap knutna till institutionen och de forskade och 
undervisade i kurser som var tvärvetenskapliga. Och det tyckte jag 
gav en bredd. De hade en annan bakgrund och förde in andra di-
mensioner. Det tyckte jag var väldigt spännande. […] Nu har jag 
sagt att det var från historia som jag fick det här typiska PBL. Men 
hela atmosfären där var präglad av det här typiska tvärvetenskapliga 
tänkandet som jag tror präglade mig. Det här med att kursmålen 
befruktar varandra osv. Jag har väl med mig det därifrån. Jag tror 
att jag präglats ganska starkt av det (intervju 2004-10-18).

Däremot menar Adam att vare sig studierna i svenska språket eller peda-
gogik har satt några spår i hans sätt att tänka. 

Svenska språket var jag inte så förtjust i när jag läste det på univer-
sitetet. För det var mer som att smälla i sig saker rätt upp och ner. 
Sex poäng grammatik och så var det de här bitarna muntlig fram-
ställning, språkhistoria, fonetik och ja… Det finns mycket där som 
jag känner att jag har haft väldigt lite nytta av.” […] Jag var inte 
så begeistrad i pedagogiken. Jag kommer ihåg att vi läste en bok i 
utvecklingspsykologi, mest Freud, Erikson och Piaget och de där. 
Jag har väldigt diffusa minnen och skulle du fråga: Vad gjorde ni?, 
så har det inte satt några djupare spår (intervju 2004-10-08).

Det som fick Adam att vilja bli svensklärare var ytterst hans intresse för 
historia. Skönlitteratur satte färg och bild på historieundervisningen och på 
den vägen väcktes intresset för svenskämnet. Förutom att tillskriva skön-
litteraturen denna roll menar Adam att mycket av den handlar om att se 
sig själv i andra människors erfarenheter. Skönlitteratur är för Adam ett 
medel för bearbetning av historiska händelser och personliga, subjektiva 
erfarenheter och upplevelser. Det är den egna personliga bearbetningen 
av historien som är i fokus. Därmed ges historien ett personifierat och 
privatiserat perspektiv. 

Adam uttrycker också en stark oro för det avtagande politiska och 
samhälleliga engagemanget idag. Han exemplifierar det bl.a. med det låga 
valdeltagandet i EMU-valet. ”Jag tycker någonstans att man skall gå och 
rösta. Det är viktigt när så många människor har slagits och dött och stu-
pat för demokratin. Jag tycker att det är respektlöst för de gångna tiderna 
att inte utnyttja detta” (intervju 2004-09-20). 

De svar Adam ger på frågor som berör hans bakgrund, och som jag 
tolkar som den fond mot vilken man skall förstå hans uppfattning om 
svenskämnets roll och funktion, visar tydligt på flera mycket näraliggande 
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aspekter. Genom att åberopa sin ar�etarklass�akgrund tar han tydligt av-
stånd från en elitistisk och differentierad syn på eleverna. Här finns också 
en spänning mellan akademin å ena sidan och skolan å den andra. I sam-
band med detta utrycks också en strävan till demokratisk och också mo-
ralisk fostran och, som jag tolkar det, har sina rötter i en socialdemokra-
tisk utbildningstradition. Från sin utbildningstid till lärare har han tagit 
starka intryck av ett pro�lem�aserat, tematiskt förhållningssätt där gräns�
överskridande innehåll och ar�etssätt är vägledande. Intressant i Adams 
resonemang är hans ointresse och svaga engagemang för utvecklingspsy-
kologi samtidigt som han ger uttryck för ett starkt engagemang för elev-
ers/ ungdomars personliga utveckling och frågor av psykologisk karaktär. 
Här finns en tydlig tendens till, för att använda Ziehes (1993) termino-
logi, ”intimisering”. Ytterligare en roll som växt fram hos Adam under 
åren och som går i linje med hans intresse för personlighetsutveckling och 
psykologi är hans strävan efter en ledarroll. På ett övergripande plan kan 
Adam sägas ge uttryck för en önskan om att se allt i en större förklaran-
de och sammanhängande kontext. Hans intresse för etik och ungdomars 
(och hans eget) sökande efter en fast grund att stå på i kombination med 
kravet på en tydlig ledarroll pekar mot detta. Adam försöker att sätta in 
sig själv, skolan och svenskämnet i ett större sammanhang.

Bertil
Bertil är 57 år och har arbetat 22 år i grundskolan innan han började un-
dervisa vid gymnasieskolan. De senaste 7 åren har han enbart undervisat 
på gymnasiet. Han har alltså sammanlagt närmare 30 års yrkeserfarenhet. 
Hans undervisningsämnen är svenska, historia och geografi. Bertil minns 
från sin barndom hur hans farfar, som var bonde, berättade att han gär-
na ville bli lärare men på grund av att de var så många syskon och ingen 
skulle prioriteras fick han inte läsa vidare. Man kan misstänka att Bertil 
hyser en viss beundran för sin farfar och att han känner sig privilegierad 
i jämförelse med honom. 

Han ångrade i hela sitt liv att han inte blev lärare. Ännu på ålderns 
höst, när han led av värk så sa han till mig: ’Man skulle ha blivit 
lärare, så har man sluppit den här värken och man har fått haft 
det bra.’ Så jag blev indoktrinerad redan som barn att det var bra 
att vara lärare. Och min farfar läste väldigt mycket och han var en 
beläst person. Och jag har alltid varit intresserad av att läsa. När 
jag var liten så läste de för mig men så lärde jag mig väldigt fort 
och sedan gick jag till biblioteket regelbundet varje vecka. Jag hade 
ryggsäcken full med böcker (intervju 2004-11-12).
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Detta att läsa återkommer Bertil till vid flera tillfällen när han talar om sin 
egen barndom och utbildningstid. Han betecknar sitt intresse för läsning 
”nästan som en drog”. Idag läser han mest deckare och nobelpristagare. 
Mycket av den samtida svenska moderna litteraturen finner han trivial 
jämfört med den litteratur han tidigare läst. Han säger sig inte riktigt för-
stå den och får inte ut något personligt av den. Han menar att det kanske 
är en generationsfråga. 

Bertil berättar inte om några egna djupare intryck från sin gymnasietid. 
Han beskriver sig som ”inte den flitigaste” men han läste många böcker 
och det var som en slags flykt från verkligheten. Litteraturstudierna un-
der gymnasietiden minns han som ”själsdödande diktanalays”, där lära-
ren gick igenom analysen och eleverna skrev av vad läraren sa. Han tar 
starkt avstånd från detta arbetssätt. 

 Bertil studerade litteraturhistoria och nordiska språk i slutet av 60- och 
början av 70-talet. Studierna var från början inte inriktade mot läraryrket 
men han inledde ändå med att läsa pedagogik därför att han var nyfiken 
på läraryrket, även om han också hade bibliotekarieyrket i åtanke. När 
han erinrar sig litteraturstudierna vid universitetet kan han inte se att han 
har någon direkt nytta av seminarierna och de diskussioner som försiggick 
där. Trots detta beskriver han litteraturstudierna som det han gillade bäst, 
eftersom han alltid tyckt om att läsa. Han säger sig dock sakna strukture-
rade frågor under seminarierna som han kunde haft nytta av som lärare. 
Någon starkare koppling mellan litteraturstudierna och läraryrket såg han 
inte. Detsamma uttrycker han om sin tid som grundskollärare.

Ja, och då skall du veta att jag har jobbat 20 år i grundskolan och 
då kände jag att mycket av min tid handlade om att försöka få elev-
erna att sitta stilla i bänken. Och sedan grundläggande läsning och 
stavning – sådant som jag nästan inte alls har läst något av (inter-
vju 2004-12-17).

Studierna i nordiska språk innehöll många delkurser och många av lärar-
na var mycket duktiga och ambitiösa, berättar han. Han erinrar sig att 
flera av lärarna var professorer och att deras föreläsningar och seminarier 
höll en kvalitativt hög nivå. Inte heller dessa studier kan han erinra sig att 
han har någon större glädje och nytta av som lärare. Han nämner t.ex. 
att de långa studierna i danska och norska inte alls står i relation till det 
ringa utrymme, om ens något, som de får i undervisning och läroböcker. 
Vad gäller de pedagogiska studierna har Bertil ett särskilt gott minne av 
MAKIS, vilket står för Motivation, Aktivitet, Konkretisering, Individu-
alisering, Samarbete.2 MAKIS har tydligen satt djupa spår i Bertils sätt 
att arbeta och tänka.
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Jag vet på något vis i ryggmärgen vad det är man måste ha med på 
en lektion. Först måste man få upp ett intresse för det man skall 
hålla på med. Och sedan gäller det att få de här bitarna. Kunna 
göra en sak konkret för eleverna. De skall kunna arbeta individu-
ellt men också samarbeta (intervju 2004-03-08).

När Bertil säger att man måste ”kunna göra en sak konkret för eleverna” 
ger han, enligt min bedömning, uttryck för det Shulman (1987) benämner 
”representation” dvs. med exempel, analogier demonstrationer etc. tydlig-
göra för eleverna det innehåll som behandlas. I läroplanen för grundsko-
lan (Lgr 69 )kan man också under rubriken ”Konkretion” läsa att: ”En 
konkret undervisning i de orienterande ämnena kan meddelas eleverna 
genom en livfull framställning i tal eller skrift” (min kurs.) (Läroplan för 
grundskolan, Lgr 69, s. 60).

Utan att kunna ge några mer ingående exempel från studierna i lärar-
utbildningen minns dock Bertil den tiden som mycket positiv och han 
är mycket nöjd med den utbildning som gavs. Den innehöll omfattande 
praktik på olika skolor samt studiebesök, auskultationer, exkursioner, 
dramatik, röst- och talvård, metodikövningar, gruppdynamiska övningar 
etc. Bertil har gått en del fortbildningskurser genom åren, bl.a. en som-
markurs i filmkunskap och en kurs i hur man kan arbeta med lyrik. Några 
andra kurser som är direkt kopplade till svenskämnet har han inte gått. 
Han säger att han gärna skulle vilja gå en kurs i skapande svenska därför 
att han har flera elever som har författarambitioner och han skulle vilja 
kunna handleda dem bättre. 

När Bertil berättar om sin bakgrund och sina minnen från universitets-
studierna framstår intresset för litteratur och läsning som en central inre 
ramfaktor. Detta intresse kunde riktas mot två olika yrken och det slut-
liga valet blev läraryrket. Huruvida detta val var medvetet eller som en 
konsekvens av bl.a. minnet av farfar är svårt att avgöra. Man kan dock 
misstänka att en central aspekt för att bli lärare var just detta intresse 
för skönlitteratur. Vad gäller de övriga akademiska studierna framgår att 
mycket av det han läste då upplever han har mindre relevans för hans un-
dervisning såväl på grundskolan som gymnasiet. Han ger inga andra t.ex. 
sociala eller samhälleliga uttryck för sitt yrkesval. Att Bertil upplever de 
teoretiska studierna vid universitetet och studierna vid lärarutbildningen 
som separata är uppenbart. En pedagogisk modell för hur undervisningen 
kan genomföras har dock satt tydliga spår. Bertils intresse för läsning kan 
beskrivas som att det avstannat i betydelsen att han inte är intresserad av 
den litteratur som ges ut idag. Frågan man kan ställa sig är vilka eventuella 
konsekvenser detta kan få sett i relation till de elever som läser denna litte-
ratur. Bertil ger också uttryck för hur han kan se en förändring av svensk-
ämnets innehåll över tid jämfört med det innehåll han själv mötte. 
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Det sammanfattande intrycket av Bertils berättelse är att han från början 
inte hade ambitionen att bli lärare, men att så ändå blev fallet. Sitt från 
barndomen stora intresse för litteratur och läsning odlade han vidare i lit-
teraturstudierna vid universitetet och detta kan förmodligen ses som den 
starkast bidragande orsaken till han yrkesval. Hans starkaste minne från 
lärarutbildningen är den pedagogiska modell han mötte och som han fort-
farande i stor utsträckning arbetar efter. Av naturliga skäl kan man för-
stå att Bertil också glömt en hel del från studietiden eller som han säger: 
”Och sedan är det så många år sedan. Jag har glömt mycket också. Det 
försvinner när man inte använder det” (intervju 2004-11-12).

Anna
Anna är 45 år och har arbetat 20 år som lärare. Hon började sin yrkesbana 
med två år på gymnasiet för att sedan arbeta åtta år i grundskolan innan 
hon återvände till gymnasiet. Hon har en ämneslärarexamen i svenska och 
historia. Dessutom har hon ytterligare 20 akademiska poäng i samhällskun-
skap. När Anna berättar om sin egen skoltid minns hon att hon uppskat-
tade lärare ”[…] som satte igång diskussioner och debatter och som gick 
lite utanför” (intervju 2005-01-20). Detta är också ett mål hon ständigt 
strävar efter säger hon, men hon tycker inte att hon lyckas. Hon säger sig 
vara motståndare till att låta eleverna sitta och fylla i stenciler och färdig-
tryckt material. Det är något som hon minns från gymnasietiden och som 
inte gav särskilt mycket. När Anna skall berätta om vad i hennes privata 
bakgrund som påverkat hennes syn på svenskundervisningen lyfter hon fram 
två saker: dels hennes ar�etarklass�akgrund, och här exemplifierar hon sin 
bakgrund med att namnge sin födelsestad som har mycket tung industri 
och i många år haft socialdemokratiskt styre, dels hennes vänsterpolitiska 
intresse. Anna vill att eleverna skall känna ett större samhällsengagemang. 
Det är för få som gör sina röster hörda idag, tycker hon. 

Annas ambition var från början inte att bli lärare i svenska utan i sam-
hällskunskap och historia, vilket kanske är en återspegling av hennes in-
tresse för samhällsfrågor. Men det var så få platser i lärarutbildningen när 
hon sökte så det fick bli svenska och historia istället. Idag menar hon att 
svenska är hennes huvudämne och också hennes huvudintresse. Hon un-
dervisar också en hel del i samhällskunskap, i vilket hon har 20 poäng. 
Hon undervisar inte alls i historia. Den fråga man kan ställa sig är om 
detta intresse för samhällsfrågor och historia på något sätt influerar An-
nas svenskundervisning och i så fall hur? 

Universitetsstudierna i historia minns hon som starkt problemorien-
terade och detta var något hon aldrig stött på tidigare. Hon skrev en 
C- uppsats i historia som behandlade retorik i politiska tal. Efter ett års 
avbrott för föräldraledighet återupptog hon studierna och läste block-
ämnet svenska. Svenskstudierna och särskilt då språkstudierna upplevde 
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hon som mycket lika de hon själv mött i gymnasiet. Trots att ämnet hette 
blocksvenska fanns en uppdelning mellan svenska språket och litteratur-
vetenskap, menar hon. Stilistik och muntlig framställning inom svenska 
språket och den moderna litteraturen inom litteraturvetenskapen är det 
hon minns bäst från studierna. Detta att få muntlig och skriftlig respons 
på de många olika skrivuppgifterna var något nytt och stimulerande. Anna 
hade redan innan universitetsstudierna ett stort intresse för litteratur, men 
seminarierna med analyser och diskussioner gav en ny dimension åt läs-
ningen. Studierna om den äldre litteraturen kändes dock nästan bortkas-
tade, därför att de i stort sett bara bestod av föreläsningar och tentamen. 
Även om stilistik och modern litteratur är Annas intresseområden menar 
hon att det samtidigt är det svåraste att arbeta med i gymnasieskolan. Hon 
tycker att det är svårt att hitta bra texter och hon känner sig bunden till 
antologier. Muntlig och skriftlig framställning är det däremot mycket lät-
tare att arbeta med. Argumentet för att arbeta med just dessa två aspekter 
inom skolämnet svenska formulerar Anna så här.

Därför att det är de viktigaste redskap de har, språket. Och klarar 
de inte att ställa sig inför grupper och prata, klarar de inte att göra 
sin röst hörd och argumentera för saker och ting då är de ganska 
maktlösa i det här samhället. Och jag kan tycka att det muntliga 
är lättare än det skriftliga idag. Men det skriftliga är också viktigt. 
Och man nu skall tänka på inflytande i samhället, det tycker jag 
(intervju 2005-01-20).

Språket i form av förmågan till muntlig och skriftlig framställning fram-
träder alltså hos Anna som avgörande redskap för samhällsengagemang. 
Litteraturen, däremot, får inte samma framstående position. Detta kan 
bero på att Anna menar att hon inte har tillräckligt med kunskaper för 
att arbeta med litteratur i skolan. Hon uttrycker en viss frustration över 
att hon, som tidigare nämnts, inte hittar bra litteratur och inte heller hin-
ner läsa så mycket som hon skulle vilja. Dessutom tycker hon att hon inte 
lyckas med att få litteraturen att engagera eleverna. Hon skulle gärna vilja 
förbättra sina kunskaper inom litteraturvetenskap och särskilt då vad hon 
kallar den moderna litteraturen.

Under mina intervjuer med Anna tycker jag mig uppfatta en viss otill-
fredsställelse eller frustration när hon talar om sin egen svenskundervis-
ning. Hon tycker inte att de litterära texter hon plockar fram landar hos 
eleverna. Vidare menar hon att hon inte når fram till eleverna på samma 
sätt som hennes lärare på gymnasiet gjorde när de diskuterade och debat-
terade. Hon tror att hon kanske vill för mycket: ”Och vill jag för mycket 
så blir det ingenting. Jag hittar inte samspelet. Det gör jag inte” (intervju 
2005-01-20). Vid ett annat tillfälle säger hon:
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Är det verkligen det här som jag skall hålla på med? Nu har jag 
hållit på med det här så länge och jag tycker inte att jag [kommer 
någon vart]. Det händer för lite med mig alltså. Inom det här om-
rådet. Så ja! Det var en parentes. Men jag tycker att det är svårt 
(intervju 2005-02-03). 

Anna undervisar mycket på teknikprogrammet och hon menar också att 
det finns svårigheter med att samarbeta med andra lärare inom de teknis-
ka ämnena, särskilt efter år ett då eleverna valt inriktning på sina studier. 
Såväl elever som lärare tycks prioritera de tekniska ämnena. Svenskäm-
nesdidaktiska och pedagogiska frågor intresserar Anna mycket och hon 
är också medarbetare i en bok som behandlar pedagogiska/metodiska 
frågor på gymnasiet. Hon tyckte att det var mycket roligt och givande att 
skriva och få respons på det hon skrivit och hon saknar det lite. Hon sä-
ger att hon gärna skulle vilja skriva mer i t.ex. tidskriften Svenskläraren, 
men hon vill istället göra andra saker: 

Det jag prioriterar det är att vara utomhus. Röra på mig och göra 
helt andra saker än att hålla på med skolan. Det måste jag för att 
orka det här. Men det finns samtidigt många områden jag skulle 
vilja förbättra (intervju 2005-01-20).

 
Sammantaget kan man säga att Anna ger uttryck för positiva erfarenhe-
ter av sina studier och särskilt då tiden vid universitetet. Hon menar att 
universitetsstudierna gav henne den grund hon behöver för att kunna ar-
beta som lärare eller som hon uttrycker det: ”För mig var det ett sätt att 
utvidga min kunskap. Och jag vet att jag har den här kunskapen och jag 
kan ta upp den om jag behöver” (intervju 2005-01-20). Några särskilda, 
starka minnen lyfter hon inte fram men det är uppenbart att tiden vid uni-
versitetet var en bra tid. Även om stilistik och litteratur var det som hon 
minns som intressant är det samtidigt det som hon upplever som svårast 
att arbeta med på gymnasiet. Hennes arbetarklassbakgrund och politiska/
samhälleliga intresse kan ha varit skälet till att hon sökte till lärarutbild-
ningen inom ämnena samhällskunskap och historia. Men det blev svenska 
och historia istället, något som hon inte alls tycks ångra. Man kan fråga 
sig om det inte finns en dold spänning mellan Annas egna intressen för 
litteratur och läsning och det hon ’tvingas’ att arbeta med i svenskunder-
visningen. Litteraturen skulle kunna vara ett annat viktigt redskap för det 
samhällsengagemang hon säger sig vilja arbeta för, men det kan ha fått vika 
undan för elevernas svaga intresse i kombination med att det möjligen är 
enklare att arbeta med muntlig och skriftlig framställning. Det svaga in-
tresset för samarbete från lärarna i de tekniska ämnena är naturligtvis en 
annan bidragande faktor. De faktorer som jag menar här kommer till ut-
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tryck, dvs. Annas ar�etarklass�akgrund och intresset för samhällsfrågor 
i kom�ination med föreställningar om vilken svenskundervisning som är 
lämplig att �edriva och med vilket innehåll och hennes uttalade frustra�
tion över vissa delar av sin yrkessituation, är starka inre ramfaktorer som 
rimligen bör återspeglas i hennes svenskundervisning.

Beatrice
Beatrice är 35 år och har arbetat som gymnasielärare i sex år. Hon har en 
gymnasielärarexamen i engelska och svenska. Hennes ambition var från 
början att ta en examen i engelska och spanska men på grund av ett stu-
dieuppehåll kunde hon inte börja läsa spanska och för att utnyttja tiden 
började hon läsa svenska och eftersom det var intressant fortsatte hon med 
det. Hon läste alla ämneskurser utanför lärarutbildningen och avslutade 
sina studier med två terminers så kallad praktisk-pedagogisk utbildning 
inom ramen för lärarutbildningen. Hennes föräldrar har ar�etarklass�ak�
grund: ”Min mamma gick sjuårig folkskola och sedan började hon ar-
beta som hembiträde och pappa tog realexamen men sedan blev det inget 
mer” (intervju 2005-03-10). Hon lyfter dock fram att båda föräldrarna 
läste mycket. När det gäller läsning av skönlitteratur beskriver Beatrice 
sig själv om allätare. Hon har dock ingen speciell favoritförfattare eller 
genre som hon vill lyfta fram.

Det hon minns allra bäst från universitetsstudierna är litteraturstudi�
erna, även om hon ofta återkommer till att det var mycket krävande att 
läsa så mycket skönlitteratur varje vecka. Hon erinrar sig dock särskilt 
en lärare som var mycket engagerad och medryckande. Hon minns också 
studierna i danska och norska. Språksociologi lyfter hon fram som intres-
sant eftersom hon också läste det inom ramen för engelskstudierna. På 
min fråga vad i universitetsstudierna som hon har mest glädje och nytta 
av som svensklärare svarar hon:

Dels tror jag att jag har haft stor nytta av att lära mig skriva. Att 
jag själv lärde mig att skriva. Att jag själv fick öva mig mycket på 
att skriva. […] Och sedan läslusten, även den. Att jag fick, även om 
det var väldigt tufft, så fick jag möta väldigt många olika skrivsätt 
som jag kanske inte hade tagit med mig annars. Men det som har 
påverkat mig mest hur jag undervisar är ju praktiken. Mer än själva 
undervisningen på universitetet (intervju 2005-03-10).

Det är alltså inte ämnesstudierna som har gett det starkaste intrycket och 
spåren under Beatrice universitetsstudier utan den praktiska delen av lä-
rarutbildningen. Det var i mötet med elever på de yrkesförberedande 
programmen som hon insåg att glappet mellan vad hon mötte i sin ut-
bildning och den praktiska skolverkligheten var enorm. Hon menar att 
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”[…] skolan är inte på något sätt anpassad till deras behov eller kunska-
per eller förmågor. Och det har påverkat mig väldigt mycket” (intervju 
2005-03-10). Beatrice kopplar denna syn på skolan och eleverna till sina 
egna erfarenheter från gymnasietiden. Hon berättar om hur hon hade vad 
hon kallar ett ”glädjebetyg” i engelska från högstadiet och detta fick till 
följd att engelskundervisningen på gymnasiet blev oerhört kämpig. Den 
lärare hon hade var mycket krävande och hon fick kämpa hårt för att få 
ett godkänt betyg. 

Men just den här känslan av att inte förstå någonting av att inte våga 
fråga. Att inte få någon hjälp. Den har präglat mig väldigt mycket. 
Och det har gjort att jag jobbar mycket med svaga elever. Jag dras 
till de jobben som innebär att man får slita lite med de här eleverna 
som inte har det så lätt för sig (intervju 2005-03-10). 

Det finns ett mycket starkt patos hos Beatrice för vad hon kallar svaga 
elever, ett uttryck som hon använder men egentligen inte tycker om. De 
egna erfarenheterna från gymnasiet och mötet med dessa elever som lärar-
studerande har enligt henne själv gjort att hon gärna vill arbeta med dem. 
Det ligger enligt min uppfattning starka emotionella krafter bakom Beatri-
ces engagemang för dessa ungdomar. Hon beskriver det inte som att uni-
versitetsstudierna var ointressanta eller oviktiga men hon tyckte sig se ett 
stort avstånd mellan den praktiska verkligheten och teorierna hon mötte. 
Så kallade svaga elevgrupper är därmed en avgörande inre ramfaktor för 
hennes syn på skolan, läraryrket och svenskundervisningen. Med Shulman 
(1987) skulle man säga att ”knowledge of learners and their characteris-
tics” är hennes centrala kunskapskälla. Beatrice ger dock inte uttryck för 
något avståndstagande från akademiska studier. I detta sammanhang bör 
nämnas att under den tid jag besökte Beatrice studerade hon på halvtid 
till speciallärare samtidigt som hon arbetade heltid. 

Beatrice tycker att hon, under de sex år hon arbetat som lärare, kan 
märka att allt fler elever som kommer till gymnasiet har sämre förkun-
skaper och det beror mycket på de neddragningar som gjorts i samhället/
kommunen, menar hon. En annan ramfaktor, förutom ekonomi, som hon 
lyfter fram i detta sammanhang är de stora klasser hon tvingas ha. Vidare 
menar hon att statens ambitioner, att alla som går ut gymnasiet skall kun-
na gå vidare till högskolestudier, är ”skenhelig”. De höga kraven i svensk-
ämnet leder istället till att många elever inte klarar kurserna och det leder 
till ”[…] en massiv utslagning av elever som inte klarar sig dit” (intervju 
2005-03-10). Ett, som det skulle visa sig, genomgående tema när Beatrice 
talar om gymnasieskolan och svenskämnet är jämlikhet. Under samtliga 
intervjuer med Beatrice återkommer hon till att (delar av) gymnasieskolan 
och svenskämnet inte är jämlikt till sitt upplägg och innehåll. Beatrice har 
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en bestämd uppfattning om gymnasieskolan och vissa elevgrupper, nämli-
gen de som har svårt för teoretiska studier. Denna uppfattning kolliderar 
på flera punkter med de intentioner som stat och samhälle har med gym-
nasieskolan och svenskämnet. Just denna uppfattning att det inte råder 
jämlika förhållanden för alla elever har, kan man rimligen anta, delvis sin 
grund i hennes egna erfarenheter från gymnasietiden. Ingen elev skall be-
höva utsättas för det bemötande hon fick. Att Beatrice har ar�etarklass�
�akgrund kan också vara en viktig inre ramfaktor i detta sammanhang. 
Det faktum att Beatrice har växt upp i en miljö där läsning varit ett vanligt 
inslag i familjelivet kan ha bidragit till ett positivt, avslappnat och öppet 
förhållningssätt till såväl läsning som studier.
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Förhållande till styrdokumenten

Adam
När Adam motiverar varför elever i samhällsvetarprogrammet år tre skall 
genomföra muntliga presentationer hänvisar han till kursplanens uppnå-
endemål om att hålla anföranden och kunna argumentera. Vid ett otal till-
fällen när Adam motiverar sin svenskundervisning hänvisar han till styr-
dokumenten, till vilka han har ett mycket bestämt förhållande.

Ja, det handlar om ett professionellt förhållningssätt. Om vi skall 
bedriva någon målrelaterad undervisning och alla elever, föräldrar 
och andra intressenter skall veta vad som gäller då måste man utgå 
från målen. Vi kan inte sitta och driva privata företag i skolan. Ja, 
kan kan man, men det blir problematiskt. Skolan blir inte trovär-
dig, absolut inte professionell om man inte följer [styrdokumenten]. 
För mig är det väldigt enkelt (intervju 2004-09-30).

Förutom de nationella styrdokumenten hänvisar Adam också till lokala 
policydokument. 

Och dessutom den nya skolplanen som kommer. Och jag är en så-
dan lärare som tycker att skolplaner och läroplaner är våra vikti-
gaste dokument (intervju 2004-09-10).

En intressant fråga är vilken roll och funktion svenskämnet får när det in-
tegreras med andra ämnen som historia, religionskunskap och samhälls-
kunskap. För Adam är detta inga problem alls.

För mig spelar det ingen roll, det är målen. Jag tror att jag tittar 
mer på målen än vad det står för rubrik vilken kurs det är, när jag 
tänker och planerar (intervju 2004-09- 30).

Adam har alltså en mycket stor tilltro till de centrala styrdokumenten och 
särskilt till läroplanen (Lpf 94). I de lektionsplaneringar som jag har fått 
ta del av är det genomgående uppnåendemålen i kursplanen i svenska 
som han refererar till. Inte vid något tillfälle sägs något om strävansmå-
len. Som synes är också den kommunala skolplanen, som också under-
stryker skolans demokratiska fostran, ett dokument som ligger helt linje 
med Adams strävan att integrera svenskämnet med andra ämnen och be-
driva demokratisk fostran.

De mycket tydliga referenserna till, och åberopandet av, läroplanens 
generella skrivningar samt uppnåendemålen i kursplanerna i svenska åter-
speglar en lojalitet gentemot det uppdrag han har som lärare. Det kan 
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också ses som tilltro till auktoritet hos Adam. Den professionelle läraren 
är den som håller sig till de styrdokument som stat och kommun dikterat. 
Det är en lojalitet och auktoritetstro som naturligtvis inger en känsla av 
trygghet, men kan också som ett uttryck för kontroll. Adam har ett stort 
förtroende för skolsystemet. Läroplanens och uppnåendemålens ”färdig-
hets- och – kompetensinriktning” , i betydelse av kunnande och förhåll-
ningssätt, ligger till grund för hans undervisning i svenska. Svenskämnets 
gränser, dess klassifikation (Bernstein 1971, 1996/2000) beskrivs som 
vaga. Det är de övergripande målen som sätter gränser för vad som kan 
ingå i ämnet. Adam ger inte uttryck för någon problematisering av vare 
sig skolplanens, läroplanens eller kursplanens skrivningar. Sett mot bak-
grund av att Adam vill fostra eleverna till demokratiska samhällsmedbor-
gare uppstår i och med detta en spänning. Det som kännetecknar ett de-
mokratiskt förhållningssätt är just detta att problematisera och diskutera 
öppet och förbehållslöst.

Bertil
När Bertil presenterar sina lektionsplaneringar använder han sig nästan 
uteslutande av kursplanens uppnåendemål, vilka direktciteras, även om 
programmål och andra styrdokument förekommer. Några egna tolkning-
ar av dessa mål presenterar han inte. När jag frågar om hans positiva in-
ställning till de nationella proven hänvisar han också till styrdokumenten, 
men även till kollegor och programmålen.

Självklart så styr de nationella proven rätt mycket, så att i årskurs 
3 i svenska B så ägnar vi flera veckor åt att förbereda inför det här 
ämnet. […] Och sedan påverkar också projektarbetet, 100 poäng. 
[…] Sedan har vi ju våra ämneskonferenser där vi diskuterar saker 
vi tar upp i undervisningen. Man styrs ju mycket av kollegiet. […]. 
Ja, och sedan det här med A-, B- och C-kurser. Det är klart att må-
len styr väldigt mycket, programmålen (intervju 2004-11-29).

Vad Bertil uttrycker här är att han påverkas och styrs av ett flertal yttre 
ramfaktorer som de nationella proven, ämneskonferenser/kollegor och 
kursindelningen av svenskämnet. Detta kan tolkas som att han känner 
sig begränsad och mindre fri att genomföra sin pedagogiska verksamhet. 
Men så är inte fallet. 

Ja, jag vill alltid luta mig mot dem. Det är så trevligt att veta att man 
har en grund för det man håller på med. Jag brukar titta i program-
målen rätt ofta och även i kursmålen. Och eftersom det är estetiska 
programmet så tycker jag att jag har belägg för att jag skall hålla 
på med estetiska uttrycksmedel (intervju 2004-11-29).
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Vad han alltså beskriver är en positiv syn på styrdokumenten, en syn som 
också kan vara ett uttryck för en viss otrygghet. De är bra att ”luta sig 
mot”. Uttalandet ger också uttryck för ett något instrumentellt förhåll-
ningssätt gentemot styrdokumenten. Bertil nämner t.ex. att de skall hålla 
på med ”estetiska uttrycksformer”, men när han exemplifierar vad este-
tiska uttrycksformer är nämner han diktskrivning, skrivandet av berät-
telse och liknande, dvs. sådant som alltid kan sägas ha legat inom ramen 
för svenskämnet. Andra estetiska uttrycksformer som t.ex. drama, musik, 
bild och dans nämns inte. 

Jag skulle vilja beskriva Bertils förhållningssätt till styrdokumenten som 
pragmatiskt och instrumentellt. De bekräftar och legitimerar innehåll, ur-
val och arbetsformer. De är ett stöd i hans arbete. Några enskilda eller kol-
legiala tolkningar och problematiseringar av styrdokumenten presenterar 
inte Bertil. Han refererar inte alls till den gällande läroplanen, vare sig det 
handlar om lektionsplaneringar eller skolans övergripande mål. Någon 
annan vision eller strategi med skolan och sin undervisning uttrycker han 
inte. Den ”A-miljö” som kommunen och skolan eftersträvar att uppnå 
kommenterar han på följande sätt:

Jag glömde vår stora grej här på skolan […] A-miljö. Att vi lär 
eller att eleverna lär sig i ett samspel med både lärare och dem 
emellan själva, att det sker en slags process dem emellan (intervju 
2004-11-12). 

Bertil ger i sin kommentar ett intryck av att han själv inte riktigt har tagit 
till sig skolplanens idé om en ”A-miljö”. Han avgränsar dessutom detta 
med ”A-miljö” till att gälla för undervisning och lärande, trots att det en-
dast utgör ett av de fyra huvudområdena som nämns i skolplanen.

Bertils förhållande till styrdokumenten kan sammanfattas som starkt 
bundna och relaterade till undervisning i enskilda ämnen och för detta 
bedömer han att det räcker med kursplanerna och främst uppnåendemå�
len och programmålen som styrdokument. Dessa styrdokument applice-
ras praktiskt och handfast på det innehåll som behandlas och ses som ett 
gott stöd och en god hjälp i planeringen av undervisningen. 

Anna
Det målrelaterade betygssystemet är bättre än det tidigare betygssystemet, 
menar Anna även om hon uppfattar att eleverna har svårt för att läsa och 
tolka de betygskriterier som finns. Hon tar dock alltid upp dem i början 
av varje kurs och återkommer också till dem under kursernas gång. Men 
det är vid de individuella samtalen, som hon har med eleverna, som hon 
upplever att de förstår kriterierna bättre och vad det är de skall uppnå. 
Det målrelaterade betygssystemet möjliggör också för eleverna att påver-
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ka innehållet i undervisningen, menar hon. Hur detta går till framgår inte 
av Annas berättelse och en viss motsägelse ligger det också i att eleverna 
å ena sidan inte förstår kursplaneskrivningarna och å andra sidan att de 
möjliggör för eleverna att påverka innehållet i undervisningen. Måhända 
menar Anna att diskussionen om mål och betyg i sig bidrar till att eleverna 
medvetandegörs om vad de kan arbeta med och vilka målen är. 

I de planeringar som Anna presenterade för mig under min tid hos 
henne framgår att hon utgår direkt ifrån kursplanernas uppnåendemål. 
Dessa citeras antingen i sin helhet eller i avkortade versioner. Vid ett till-
fälle refererar hon direkt till ett strävansmål och till två uppnåendemål. 
Till samtliga planeringar finns också betygskriterierna för godkänt, väl 
godkänt och mycket väl godkänt. Vad som är uppenbart är alltså att 
Anna har ett tydligt och direkt förhållande till kursplaneskrivningarna 
och särskilt då uppnåendemålen. Detta kan tolkas som ett förhållandevis 
enkelt och instrumentellt och oreflekterat förhållningssätt till styrdoku-
menten. Vad jag menar med ett instrumentellt och pragmatiskt förhåll-
ningssätt till kursplaneskrivningarna är när Anna berättar att hon vid 
en diskussion med eleverna upptäckte att de kunde tänka sig att arbeta 
med tema humor. 

Att jag överhuvudtaget diskuterade det med dem det är för att det 
behövs ett … De behöver vara engagerade i det de behöver hålla på 
med. De behöver tycka… förhålla sig till det på ett positivt sätt om 
de skall kunna göra någonting bra vad gäller skrivande, och ja över-
huvudtaget. Även vad gäller muntliga prestationer. Därför tänkte 
jag att det där med humor. Ja det tilltalade mig för att, dels hade de 
sagt det och sedan tyckte jag att det var lite spännande. Kan man 
göra någonting av det här?, [tänkte jag] (intervju 2005-02-03).

Utgångspunkten för Annas innehållsval är alltså eleverna och deras enga-
gemang och positiva inställning. Utgångspunkt tycks inte vara kursplanens 
och de strävans- och uppnåendemål som finns i denna. Sett utifrån Shul-
mans (1987) kunskapsbas för lärares resonemang och handlande är det 
uppenbart att det är eleverna som är Annas primära källa. Vid ett senare 
tillfälle frågar jag Anna hur hon planerar sin undervisning. 

Då tänker jag: vilka delar är det som jag skall ha med här? Vilka är 
målen?” […] Och att jag hela tiden tänker utifrån kursmålen när jag 
planerar kursen. Jag gör inga terminsplaneringar, utan jag planerar 
vartefter. […] Vilka är de mål vi inte har jobbat med? Hur kommer 
de in i det här? Var kan de passa? Och försöka att få eleverna att 
tänka åt det hållet också. Det gör de kanske sällan med språk och 
språkhistoria. Sedan har jag gjort det så, många gånger, att de har 
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fått tolka målen från början också och jag har frågat dem: Vad får 
ni ut av det här? (intervju 2005-02-24). 

Enligt min uppfattning ger Anna återigen uttryck för ett instrumentellt 
och pragmatiskt förhållande till kursplanen, men dessa finns ändå med 
som avgörande faktor i planeringen. Kursplanens mål framstår som ”de-
lar” vilka skall passa till innehållet eller ”mål vi inte har jobbat med”. 
Några egna reflektioner kring uppnåendemål och hur dessa skulle kunna 
förverkligas ger hon inte uttryck för. Hon hänvisar vare sig till skolplan 
eller läroplanen när hon diskuterar styrdokumenten. Fokus ligger på kurs-
planens uppnåendemål. Anna nämner också att programmålen är viktiga 
för henne. Detta framkommer inte i hennes planeringar. Däremot kommer 
det till uttryck när hon säger att hon vill knyta an sin svenskundervisning 
till elevernas karaktärsämnen inom teknikprogrammet.

Beatrice
Beatrice är också hon mycket positiv till det målrelaterade betygssystemet. 
Hon kallar det ett ”klockrent” system. ”Det är självklart att vi skall ha 
det”, säger hon. (intervju 2005-03-10). När det finns uppställda mål som 
kan ställas mot varje enskild elevs prestationer är det ett utmärkt redskap 
för enskilda samtal med eleverna. Något motsägelsefullt framstår dock 
Beatrices förhållningssätt till betygssystemet när hon berättar om den dis-
kussion hon haft under den specialpedagogutbildning hon just går. Under 
några lektioner har de diskuterat strävansmål och uppnåendemål. 

B: Vi har diskuterat mycket, i min specialpedagogutbildning, skill-
naden mellan strävansmål och uppnåendemål. Och strävansmål är 
mer demokratiskt. Mål att sträva mot anpassar sig i högre grad till 
varje enskild individ än vad uppnåendemålen gör.
E: Där står vad varje elev skall ha uppnått?
B: Ja, där står vad varje elev skall ha uppnått, oavsett vad den [elev-
en] har för förutsättningar och förmågor, medan mål att sträva mot 
fungerar inte med det betygssystem vi har idag. Men vi behöver inte 
ha det kvar. Det kan lika gärna ersättas av omdömen.
E: Du skulle kunna ha omdömen?
B: Ooh, ja! Inga problem.
E: De här uppnåendemålen. De är ju lite motsägelsefulla mot jäm-
likhetstanken att alla skall uppnå samma mål? 
B: Ja, vi kommer tillbaka till det här med att alla skall hoppa 1,58 
i höjd, oavsett om de sitter i rullstol eller är två meter långa 
(intervju 2005-03-24). 
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Frågan är om Beatrice menar att det är betygssystemet, eller om det en-
bart är strävansmålen, som skulle kunna ersättas med omdömen. Det finns 
skäl att misstänka att hon menar att kursplanens strävansmål kan tas bort 
och ersättas med omdömen därför att hon poängterar att läroplanen är 
det starkaste styrdokumentet.

I läroplanen står att jag skall anpassa mig efter varje individs be-
hov. 
[…]
Ja, jag följer kursplanen. Jag går igenom alla moment varje gång. 
Jag följer kanske kursplanen mer än många. Alla de skallsatser som 
finns, de ser jag till att vi har nått. Utan någon som helst tvekan. 
Men i genomförandet så lutar jag mig mer mot läroplanen än kurs-
planen (intervju 2005-04-21).

Vad Beatrice ger uttryck för här är elevanpassning som en avgörande inre 
ramfaktor i hennes konkreta undervisning och argumentet för denna stra-
tegi finner hon i läroplanen. I läroplanen finns skrivningar, menar Beatri-
ce, som tydligt poängterar de enskilda elevernas behov och detta går före 
kursplanens skrivningar. Det är kursplanen som styr innehållet medan lä-
roplanen styr det konkreta genomförandet.

Det framgår tydligt att �etygskriterier är ett gott redskap för Beatrice 
när hon skall samtala med eleverna kring deras prestationer och också 
när hon planerar undervisningen tillsammans med eleverna. Vid en av de 
lektioner jag bevistade vid slutet av terminen hade hon en genomgång av 
uppnåendemål för svenska A och tillsammans med eleverna kunde hon 
konstatera att de hade ”gått igenom alla”. Det intryck denna och andra 
genomgångar av uppnåendemålen gav var att uppnåendemålen användes 
på ett pragmatiskt och instrumentellt sätt. Målen så att säga prickades av. 
Detta tillvägagångssätt bekräftades senare också av Beatrice: 

Ja det gör jag. Prickar av det gör jag för det kan inte bara vara så att vi 
läser Homeros och läser sagor, myter och motiv eller att vi bara skriver 
uppsats eller att vi fastnar i någonting, utan vi måste faktiskt hitta de 
olika delarna. För att kunna täcka upp (intervju 2005-03-24). 

Beatrice menar att uppnåendemålen i B-kursen har vissa formuleringar som 
är alldeles för abstrakta och hon tycker dessutom att B-kursen är alltför 
teoretiskt upplagd för elever på yrkesförberedande program. Inte vid något 
tillfälle under mina intervjuer och lektionsbesök hos Beatrice refererade 
hon till programmålen för de program hon för tillfället undervisade.

Även om Beatrice ger uttryck för en kluvenhet inför betygssystemet och 
de olika mål som finns i kurserna är hon mycket lojal mot styrdokumen-
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ten som sådana och gör sitt bästa för att eleverna skall få möta det inne-
håll i svenska hon tolkar ur uppnåendemålen. Det är främst läroplanen 
och kursplanens uppnåendemål som är i fokus för hennes resonemang. 
Uppnåendeemålen är goda redskap för hennes planering tillsammans med 
eleverna, men samtidigt anser hon att vissa av målen i B-kursen är all-
deles för abstrakta för vissa elever. Beatrice berättar inte om några egna 
eller kollektiva diskussioner eller reflektioner kring styrdokumenten och 
uppnåendemålen. Hon hänvisar inte heller till den kommunala skolpla-
nen eller någon lokal kursplan. 
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Skolan som institution

Adam
Adam uttrycker en stark övertygelse om skolans �ildande och fostrande roll. 
I skolan skall finnas rikliga tillfällen till att bearbeta såväl allmänmänskliga 
som mer eller mindre privata, etiska och moraliska frågeställningar och des-
sa frågeställningar, menar han, kan mycket väl integreras i undervisningen. 
Han kopplar gärna detta resonemang till svenskämnet som han menar

 
[…] är det bästa lämpliga ämnet för att svara upp mot de här all-
männa, generella skrivningarna om vad vi skall jobba med i skolan 
som finns i kursplanen och framför allt i läroplanen. De här över-
gripande målen och portalparagrafen […] hitta sin roll som sam-
hällsmedborgare (intervju 2004-03-08). 

Vidare uttrycker han en stark tro på skolan som en stilla lagun, där tillfällen 
till eftertanke och reflektion erbjuds. ” Skolan är de långsamma upplevel-
serna. Det är här vi har den långsamma reflektionen,” säger han. (intervju 
2004-03-08). Adam ger här en bild av skolan som skild från samhället.

Skolan är ingen demokrati i sig, menar Adam, men genom att dels bi-
dra och stötta att elevråd, programråd etc. bildas och dels genom att låta 
arbetsformer och innehåll genomsyras av demokratiska samverkansformer 
skapas förhoppningsvis ett demokratiskt förhållningssätt hos eleverna/ung-
domarna. Det är den representativa demokratin som Adam förespråkar i 
första hand. Genom att göra skolan demokratisk hoppas han att det också 
får effekt när ungdomarna kommer ut i samhället: ”Om man gör så här 
kanske det kan bli så i det stora också” (intervju 2004-09-10).

Det finns inte några organisatoriska eller ekonomiska faktorer som 
hindrar Adam från att nå de mål han sätter upp för sin svenskundervis-
ning förutom möjligen tid, menar han. Stoffträngseln inom svenskämnet 
upplever han dock som stor och det är svårt att prioritera vad som skall 
behandlas. Trots detta känner han sig tillfreds med sin undervisning. En 
faktor som Adam lyfter fram som direkt avgörande om man vill förändra 
undervisningen på den skola man arbetar är att man har skolledningen 
med sig. Utan stöd från skolledningen är det i princip omöjligt att genom-
föra några förändringar. När Adam får frågan vad han skulle säga till lä-
rarstuderande för att de skall ’hitta sin egen väg’ svarar han:

Ja, dels tror jag att det är viktigt att alla andra funktioner på sko-
lan finns, som att skolledning/rektor uppmanar dig att tänka fritt 
och stort. Och att det inte bara finns ett rätt sätt att tänka och att 
man skall följa traditionen. Det tror jag är oerhört viktigt! Det är 
ofattbart viktigt! (intervju 2004-03-08).
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Det finns drag av ett hierarkiskt tänkande i Adams resonemang, vilket 
också överensstämmer med hans syn på skolan som den centrala, över-
ordnade institution i samhället som ytterst ansvarar för demokratifostran 
men också för den personliga utvecklingen. Skolan ansvarar för den en-
skilde individens hela utveckling. Skolan tar därmed över en del uppgifter 
som annars skulle kunna tillskrivas familjen. Tydligast uttrycker Adam 
detta när han säger:

Jag tror att många upplever att skolan är annorlunda och kanske 
den också måste vara det i vissa hänseenden. Det är sällan, tror jag, 
att merparten av våra ungdomar sitter hemma med sina föräldrar 
och faktiskt diskuterar det man sett eller hört ur ett värderingsper-
spektiv (intervju 2004-03-08). 

Adam tillskriver skolan en betydande roll i elevernas fostran till demo-
kratiska samhällsmedborgare. Denna fostran sammankopplas med ett in-
tresse för den enskilde individens personlighetsutveckling och därmed blir 
också psykologiska faktorer centrala. 

Det finns en intressant spänning i Adams beskrivning av skolan som 
institution. Å ena sidan tillskriver han skolan rollen som eftertänksamhe-
tens stilla lagun där demokratiska regler och förutsättningar skall skapas 
och förbereda eleverna för livet utanför skolan. Å andra sidan tillskriver 
han skolan en tydlig hierarkisk struktur där skolledningen ges en central 
funktion. När förändringar skall genomföras måste det ske i samklang 
med ledningen. Den senare uppfattningen står delvis i motsättning till bil-
den av en demokrati och demokratisk fostran. 

Bertil
När Bertil talar om skolan som institution och om svenskämnet pendlar 
han ofta mellan sina erfarenheter från grundskolan och gymnasieskolan. I 
grundskolan sysslade man med de grundläggande färdigheterna och fost-
ran, i gymnasiet ligger fokus mer på ämnesstudier.

Jag har ju arbetat sedan 70-talet och en stor del av det har jag va-
rit på grundskolan. Där var det väldigt heterogena grupper. Där 
handlar det mycket om basfärdigheter. Jag tror att det är bra att 
ha arbetat på grundskolan innan. Man ser vilka svårigheter elev-
erna har. Man får en större förståelse för eleverna. Man blir inte 
förvånad över heterogeniteten. Man kan inte hålla på med detta 
på gymnasiet utan det får man lämna över till experterna/special-
lärarna. Efter nio år i grundskolan borde man kunna läsa och stava 
någorlunda (intervju 2004-03-08). 
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Bertil skiljer uppenbarligen mellan grundskolans arbete med ”basfärdig-
heter” och dess fostrande roll och gymnasiets roll som institution för stu�
dier och lärande. Han ser gymnasieeleverna som mer vuxna och han för-
väntar sig också en tydligare homogenitet i grupperna. 

Bertil lyfter också fram staten och samhället som yttre faktorer som 
påverkar hans svenskundervisning och hans roll som lärare ganska radi-
kalt. 

Man känner att man kanske inte gör tillräckligt. Man borde göra 
mera. Man når inte så långt som man skulle vilja. Och kanske inte 
med alla. Det finns ett krav från samhället, politikerna och myndig-
heterna att vi skall lyckas med varenda individ till hundra procent. 
Det finns ju inga andra instanser i samhället som har det absoluta 
kravet. Polisen kan inte haffa hundra procent av alla brottslingar 
och sjukvården räddar inte hundra procent av alla patienter. Men 
för oss är det så. Vi har elever som är på gränsen till särskolemäs-
siga, men vi skall få dem att nå målen i alla fall. De här absoluta 
kraven de är…, om man skall försöka att leva upp till dem då blir 
man stressad och frustrerad. Och man mår väldigt dåligt ibland och 
känner att samhällets krav ligger över en – här skall vi åstadkomma 
underverk med våra resurser (intervju 2004-11-12).

Det intressanta i Bertils resonemang är att han å ena sidan gärna åbero-
par styrdokument som program- och kursplaner och det nationella pro-
ven samtidigt som han tycker att de krav som ställs på lärarna i skolan 
är alltför stora. Det finns här en spänning mellan uppfattningen om lä-
rare/skola och samhället. Skolledningen beskriver han som ”[…] några 
slags blåslampor som skall hålla efter oss så att vi inte slöar till” (intervju 
2004-11-12). Det är uppenbart att Bertil känner sig styrd och påtagligt 
påverkad av det omgivande samhället och kanske i viss mån av skolled-
ningen. Möjligen upplevde han friheten som större tidigare. Han ger ut-
tryck för en stark lojalitet och lyhördhet gentemot stat och samhälle, men 
samtidigt också en viss undergivenhet, otillräcklighet och osjälvständighet. 
Detta tryck från olika krafter skapar frustration. 

Bertil ger inte uttryck för någon egen eller kollegial tolkning av de 
kurs- och programmål som finns och som skulle kunna stå som motkraft 
gentemot alla de krav han känner. Skolan framstår, i belysning av denna 
problematik, som å ena sidan en institution som skall tillgodose statens 
och samhällets krav och där lärarnas friutrymme för tolkning och genom-
förande av undervisningen är begränsat, och å andra sidan som en mer 
eller mindre fristående institution, där lärarnas friutrymme är stort. Ber-
til uttrycker också att skolans mål inte uppnås, med motiveringen att re-
surserna är knappa. Samtidigt ser han inte några ekonomiska svårigheter 
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för att kunna genomföra den svenskundervisning han bedriver. Däremot 
menar han att schemat, elevgrupperingar och hans egen brist på fantasi är 
hinder för hans utveckling av svenskundervisningen. Uttryckt i begreppet 
ramfaktorer kan man säga att det finns en spänning i Bertils resonemang 
mellan yttre ramfaktorer som ett yttre tryck från samhället, skolledning, 
schemat, elevgrupperingar och den inre ramfaktorn som är hans uppfatt-
ning om lärarnas autonomi och suveränitet.

Sammanfattningsvis skulle man kunna beskriva Bertils uppfattning om 
skolan som institution som att den är den plats där undervisning och lä-
rande äger rum för att eleverna skall uppnå vissa kunskaper och färdig-
heter inom olika ämnen. Dessa kunskaper och färdigheter tillhandahålls 
bäst av lärarna. Skolan framstår därmed som åtskild från samhället i den 
betydelse att dess verksamhet och innehåll definieras av dess lärare. Ber-
til ger inte uttryck för skolan som institution ur ett vidare perspektiv som 
t.ex. fostrare till demokratiska samhällsmedborgare. 

Anna
Eftersom Anna vill att eleverna skall bli engagerade, demokratiska sam-
hällsmedborgare är det rimligt att anta att hon ser skolan som en institu-
tion nära knuten till det övriga samhället, och att skolan skall vara öppen 
för annorlunda arbetsformer och frågor och frågeställningar hämtade även 
utanför svenskämnet och skolans inre ramar. Anna ger också ett exempel 
på hur hon arbetat och hur hon skulle vilja fortsätta arbeta inom skolan. 
Vid den tiden arbetade hon med omvårdnadsprogrammet ”[…] där vi job-
bade problembaserat och där arbetslaget jobbade tillsammans hela tiden 
och tillsammans omkring eleverna. Och det var mitt stora lyft i läraryr-
ket. Där kände jag att jaa, så här vill jag jobba” (intervju 2005-01-20). 
Pro�lem�aserat lärande och ar�etslag som arbetar mycket tillsammans 
och tillsammans med eleverna är en modell för skolans arbete som Anna 
förordar. Gränserna mellan ämnen, lärare och elever tunnas därmed ut. 
Denna syn har Anna också försökt att genomföra i teknikprogrammet, 
där hon arbetar för tillfället, men där tycker hon sig stöta på problem. Det 
visar sig att många av lärarna i de tekniska ämnena saknar lärarutbildning 
och fokuserar ämnesstudierna och de är inte så intresserade av att gå över 
ämnesgränserna. Det finns också, enligt Anna, schematekniska problem 
som försvårar genomförandet av hennes ideala skolbild. 

Ja, och det finns kvar det här med strukturen som schemat ger. Man 
vill känna och man vill veta när jag skall vara på den platsen. Mellan 
vilka tider och med vilken klass just då (intervju 2005-01-20).

Skolans eller snarare skolledningens kontrollbehov kolliderar i viss ut-
sträckning med Annas bild av skolans roll och funktion. Ett annat exem-
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pel på schematekniska pro�lem som Anna berättar om gäller de elever i 
år tre som hon nu undervisar i svenska. 

Ja, dem jag har i trean nu, sista terminen i B-kursen, dem har jag 
inte haft i A-kursen eller i den första halvan av B-kursen. Då spelar 
det här med kurser en viktig roll. Sedan så behöver inte det betyda 
att något inte har hänt med eleverna, men jag har ingen [helhets-] 
bild (intervju 2005-01-20). 

Anna tycker ändå att hon får mycket stöd från skolledningen, men det 
saknas någon i skolledningen som ständigt driver på. Tidigare hade hon 
en rektor som drev frågor om ämnesövergripande arbetssätt, temaarbeten 
etc., men han finns inte längre kvar inom programområdet. Lärarna är 
dessutom indelade dels i ämnesgrupper, dels i ar�etslag knutna till vissa 
program. Detta gör att konkurrens uppstår mellan de två grupperingar 
eftersom det är fler lärare inom de tekniska ämnena än det finns svensk-
lärare inom Annas arbetslag och som Anna uttrycker det: 

Det är bara det att arbetslaget har fått dominera över ämnesgrup-
perna. Och vissa ämnesgrupper har inte ens existerat en gång. Så 
är det. Och det finns ingen rektor som har drivit den frågan heller 
(intervju 2005-02-24). 

På min fråga om hon upplever att det finns andra faktorer som påverkar 
och begränsar hennes undervisning svarar hon att hon inte kan komma 
på något mer än de tidigare nämnda yttre faktorerna, schemat, (vissa) 
kollegor, skolledningen och problematiken ar�etslag och ämnesgrupper. 
Skolan har dragit in ett antal svensklärartjänster och det har naturligtvis 
påverkat arbetssituationen såtillvida att en del svensklärare har fått mera 
svenskundervisning i sina tjänster. Anna menar dock att det inte påver-
kat henne pedagogiskt på något sätt. Angående frågan om tid nämner 
Anna att hon gärna såg att hon hade mer tid för att hinna arbeta mer med 
svenskämnet, men det framstår inte som någon avgörande faktor. På en 
mer generell nivå uttrycker Anna dock vissa farhågor för den utveckling 
hon tycker sig se inom skolområdet. 

Ja, där blir jag mer frågande. Jag ifrågasätter mig själv och det här 
med att, skall vi börja mäta mer idag? Är det viktigt? Skall vi ha 
hårdare regler så att eleverna inte slinker ur systemet? Diagnoser är 
det viktigt och allt i den vägen? (intervju 2005-01-20).

Utvecklingen av skolan som samhällelig institution oroar Anna och kol-
liderar också med hennes egen uppfattning om skolan och dess roll och 
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funktion i samhället. Hon har en uttalad öppenhet gentemot samhället 
och en tydligt uttalad önskan om ämnesövergripande arbetssätt och ar-
betslag och en stor tilltro till lärarnas förmåga att kunna hantera under-
visningen. Denna uppfattning står i direkt motsättning till den utveckling 
hon tycker sig se växa fram i den offentliga debatten. Att det saknas en 
tydlig och stark ledning som ansvarar för och skapar förutsättningarna 
i skolan är alltså mycket problematiskt och kan dessutom förvärras, sett 
ur Annas ögon, om utvecklingen alltmer går mot det scenario som Anna 
för tillfället tycker sig se utspelas på den offentliga arean.

Som tidigare nämnts åberopar Anna vare sig skolplan, läroplan eller 
programmål, vilket kan tolkas som att hon avgränsar sin roll som svensk-
lärare i skolan till enbart svenskämnet och dess skrivningar i kursplanen, 
även om hon gärna ser till att ämnet närmar sig andra ämnen i skolan och 
samhället. En annan tolkning kan vara att hon menar att de skrivningar 
som kursplanen innehåller är tillräckliga för att uppnå de övergripande 
mål som programmål och läroplanen föreskriver.

Sammanfattningsvis kan man säga att Anna vill ha en öppen skola med 
arbetslag som arbetar ämnesövergripande, problembaserat och nära elev-
erna. Denna vision har Anna tidigare mött konkret när hon arbetade i ett 
annat program (på samma skola) men vissa yttre organisatoriska ramar 
hindrar Anna från att arbeta så på det program hon är knuten till nu, an-
ser hon. Den yttre faktor som Anna genomgående åberopar och som kan 
skapa förutsättningar för hennes vision är skolledningen. Det är enligt 
Anna endast skolledningen som kan komma tillrätta med de andra yttre 
ramfaktorerna som schemat, ar�etslag, ämnesgrupper och kollegor. Även 
om Anna ofta åberopar skolledningen kommer dock inte detta till uttryck 
som ett hierarkiskt förhållande: 

Skulle skolledningen säga att nu gör vi om schemat här, ni får be-
stämma och min ambition är att ni skall arbeta i mindre grupper. 
Och ni skall arbeta tillsammans. Om skolledningen skulle driva det, 
då skulle något hända (intervju 2005-01-20). 

Anna vill ha en stark skolledning (rektor) men denne skall endast skapa 
goda pedagogiska förutsättningar. Resten ordnar lärarna. En faktor som 
tycks oroa Anna är den samhällsde�att som pågår och som handlar om 
att i större utsträckning mäta elevers prestationer och införa hårdare reg-
ler. Denna debatt står i direkt motsättning till Annas vision. 

Beatrice
Beatrice ger ofta uttryck för att skolan skall för�ereda eleverna för ett yr�
kesliv och ett samhällsliv. Hon undervisar under denna tid på hotell- och 
restaurangprogrammet och på omvårdnadsprogrammet. Eleverna på dessa 
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program behöver ett ”korrekt” språk, för att klara sitt yrke och kunna 
klara sig i samhället, menar hon.

[Då] behöver de ha ett korrekt språk. De behöver ha ett muntligt 
språk som inger viss respekt. Det låter ganska förskräckligt det här 
jag säger nu men jag menar inte att det ena är finare än det andra, 
men tyvärr är samhällets syn på språk sådan att skriver du en över-
klagan och den har en massa stavfel och grammatiska fel så blir 
den inte lika väl behandlad som en överklagan som innehåller lite 
tjusigare ord. Tyvärr, men nu ser verkligheten ut sådan. Och då be-
höver eleverna lära sig att vara vältaliga i viss mån, i vissa situatio-
ner (intervju 2005-03-10). 

 
Beatrice ser skolan och svenskundervisningens roll i första hand som en in-
stitution vilken skall hjälpa och stötta dessa elever att klara sin försörjning 
och kunna bevaka sina samhälleliga rättigheter. För Beatrices del hand-
lar det om skolans roll som ansvarig för att medvetandegöra dessa elever 
om deras lika värde. Det är en fråga om rättvisa och jämlikhet, men det 
är också en fråga om social fostran. Som tidigare nämnts menar hon att 
gymnasieskolan av idag inte är anpassad efter dessa elever. De nationel-
la proven och uppdelningen i A- och B-kurser gynnar absolut inte dessa 
elever, poängterar hon. 

En aspekt i skolans organisation som har betydelse för Beatrices elever 
och Beatrice är den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU). Denna gör 
att Beatrice ofta har halva klasser i sin svenskundervisning vilket gör att 
samma innehåll, sett ur Beatrices ögon, behandlas två gånger. Hon behöver 
därmed inte planera den andra genomgången lika ingående. Vad gäller den 
samhälleliga debatten och dess eventuella påverkan på Beatrice och hen-
nes svenskundervisning tycker hon inte att den har någon framträdande 
roll. Skolledningen framstår inte som en avgörande yttre ramfaktor när 
Beatrice talar om skolan men hon menar ändå att ekonomin styr mycket: 
”[…] det är inte egentligen en målstyrd skola utan en ekonomistyrd skola 
vi har” (intervju 2005-03-10). Däremot påpekar hon att skolans organi�
sation, och kanske därigenom ändå skolledningen, har gjort att samarbe-
tet med svensklärarna har fått stå tillbaka för arbetslaget. Hon säger sig 
också sakna kollegorna.

Med den nya organisationen. Och det är klart att det påverkar min 
undervisning. Kör jag fast nu när jag är själv, då är jag fast. Jag har 
ingen annan jag kan bolla idéer med. När vi hade täta ämneskonfe-
renser så kunde jag alltid ta med mig problem och fråga: Hur skulle 
du ha gjort? Och vad tror du om det här? Tycker du att det verkar 
ok eller har du någon annan idé? Och så kunde man ta sig vidare. 
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Just det bollandet med idéer med kollegor tycker jag är livsviktigt 
(intervju 2005-03-10).

I detta sammanhang skall nämnas att Beatrices undervisning sker på en 
annan ort än där ”huvudskolan” ligger. På den del av skolan där hon ar-
betar finns enbart yrkesförberedande program. Detta har medfört att Bea-
trice är den ende svenskläraren som är fast stationerad på skolan. 

Det finns ett intressant spänningsfält i Beatrices resonemang om sko-
lan och dess roll och funktion. Skolan framstår onekligen som en institu-
tion som ansvarar för alla elevers fostran och utbildning, och inte minst 
de svagare elevernas utbildning till yrkesverksamma samhällsmedborgare. 
Samtidigt motverkar, menar Beatrice, skolans innehåll, sett ur ett svensk-
ämnesperspektiv, och dess organisation detta syfte. Skolans organisation 
i betydelse av ar�etslag eller ämnesgrupper , kollegor och i viss mån skol�
ledningen framstår därmed som yttre ramfaktorer vilka påverkar och 
styr hennes svenskundervisning. Av Beatrices resonemang kan man ock-
så urskilja en viss åtskillnad mellan samhälle och skola. Klassifikationen 
(Bernstein 1971, 1996/2000) framstår som förhållandevis stark. Skolan 
skall utbilda eleverna för samhället, inte tillsammans med eller som kri-
tisk deltagare i samhället. När Beatrice talar om ett innehåll i svenskun-
dervisningen är det ett innehåll som är starkt begränsat till det skolämne 
svenska så som Beatrice tolkar kursplanen. 
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Eleverna – gymnasieskolan och svenskämnet

Adam 
Adam uttrycker generellt en mycket positiv men också idealistisk män-
niskosyn/elevsyn. Han menar att det inte är särskilt stor skillnad mellan 
elever på studieförberedande program och yrkesförberedande program. 
Han ser dem som likartade ungdomar som brottas med livsfrågor som, 
”Vem är jag?”, ”Vem vill ha mig?”, ”Var passar jag in?” osv. Han till-
skriver alla elever samma värde och menar också att de har snarlika pro-
blem och frågeställningar. ”Alla är lika” för Adam och det är skolans 
skyldighet att behandla dem som sådana. Det är värt att påpeka i detta 
sammanhang att Adam aldrig har undervisat på yrkesförberedande pro-
gram. För Adam handlar det också mycket om att eleverna skall utveck-
la och kunna lägga ett metaperspektiv både på sig själva som människor 
och sig själva som elever. Detta innebär att han ställer mycket höga krav 
på elevernas kognitiva förmåga och deras självständighet. Men han läg-
ger också ett stort ansvar på dem. Han tror dock inte att någon elev di-
rekt missgynnas av detta förhållningssätt. I undervisningen understryker 
Adam att han inte är intresserad av att eleverna lär sig en massa fakta 
som de sedan skall rabbla upp. Istället strävar han efter att ”[…] eleverna 
blir mer reflekterande människor kring värdegrundsfrågor, ökad empati 
osv. Att de får tänka till hur de känner inför de här frågorna” (intervju 
2004-09-30).

När Adam får frågan hur han tror att eleverna uppfattar svenskäm-
net i skolan och vilka förväntningar han tror att de har på ämnet när de 
kommer till gymnasiet tror han att svenskämnet inte är favoritämnet för 
alla. Han tror att eleverna definierar svenska som att skriva och arbeta 
med grammatik. 

Fortfarande skall det vara att de har skrivit ett arbete, att de suttit 
i ett par veckor och slagit upp i böckerna och skrivit planlöst om 
Evert Taube eller något sånt där. Eller så har det jobbat med gram-
matik (intervju 2004-10-08). 

Han vill istället betona att det är hans tematiska upplägg och hans at-
tityd gentemot eleverna och de frågeställningar som kännetecknar hans 
svenskundervisning som gör att han får dem med sig. Under den första 
tiden som Adam möter nya elever ger han dem olika uppgifter för att se 
var eleverna befinner sig. Det är utifrån dessa uppgifter som han sedan ser 
på vilken nivå han kan lägga undervisningen. Adam uttrycker inte några 
specifika kunskaper som ha menar att eleverna har eller saknar, som t.ex. 
stavning, meningsbyggnad, läsförmåga eller beläsenhet. Han tror inte att 
lärarens roll är att ständigt behöva motivera varje elev till vad som skall 
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göras. Det handlar istället om att vara sensitiv och lyhörd och att försöka 
individanpassa undervisningen.

När Adam ger sin bild av hur han ser på dagens elever och deras upp-
fattningar och föreställningar om svenskämnet utkristalliseras några in-
tressanta drag. Så lyser t.ex. hans starka empati för elevernas situation 
klart igenom. Anmärkningsvärt är dock att Adam i detta sammanhang 
nästan inte alls talar om eleverna ur vare sig ett klass- eller könsperspek-
tiv. Överhuvudtaget framställs deras situation, sett ur ett politiskt/samhäl-
leligt perspektiv, anmärkningsvärt konfliktfritt. Adam är mer intresserad 
av eleverna som människor, generellt sett, än som enskilda individer eller 
som aktiva samhällsmedborgare. Alla elever ses också som kommunika-
tiva individer. Genomgående principer i Adams männiksosyn/elevsyn tycks 
vara sensi�ilitet, ansvarskänsla och likhet. Enligt min uppfattning lyser 
det också igenom ett stort patos för eleverna hos Adam, dvs. som lärare 
vill han väcka och medvetandegöra eleverna i etiskt och moraliskt hän-
seende där målet kan beskrivas som harmonisering. Ett sätt att nå denna 
harmonisering är genom att försöka upprätta en ”ren kommunikation” 
(jfr. Erixon 2004a). Sammanfattningsvis kan man beskriva den bild av 
eleverna som framträder som något idealiserad. Denna syn står också i 
samklang med ”intimiseringen” (Ziehe 1993) och beskrivningen av sko-
lan som en stilla lagun. Hos Adam finns alltså en uttalad stark och tydlig 
bild av skolan, styrdokumenten och eleverna. Denna bild framstår dock 
som förhållandevis konfliktfri och står också i kontrast till ”det storman-
de havet” utanför skolan.

Den tolkning av elevernas syn på svenskämnet som Adam återger åter-
speglar, kan man misstänka, mer hans egen uppfattning och minne av det 
svenskämne han själv mött i grund- och gymnasieskolan, än elevernas re-
ella uppfattningar. 

Min egen gymnasietid var bedrövlig. En massa korvstoppning och 
vi lärde oss en massa fakta som jag aldrig förstod vad jag skulle ha 
den till. Jag fick aldrig feedback på mina uppsatser. Det stod bara 
ett betyg osv. (intervju 2004-03-08).

Det finns ett tydligt avståndstagande från den bild av svenskämnet han 
tror att eleverna har, en bild som inte överensstämmer med hans egen upp-
fattning om svenskämnet, dess innehåll och syfte.

Bertil
Bertil grovplanerar tillsammans med eleverna inför varje termin. De får, 
med hjälp av kursplaner, böcker, antologier etc., göra en terminsplanering. 
”Och sedan utifrån den grovplaneringen fyller jag på med innehåll,” säger 
han (intervju 2004-03-08). Han menar att eleverna är traditionella och att 
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de inte presenterar några radikalare förslag. Eleverna förväntar sig inte 
heller att svenskämnet är annorlunda på gymnasiet jämfört med grund-
skolan. ”Ja, ofta önskar de sig grammatik” (intervju 2004-03-08). 

Trots att Bertil anser att heterogeniteten var större på grundskolan än 
på gymnasiet menar han att heterogeniteten också finns på gymnasiet. 
Men här finns den dels i form av olika grupperingar mellan programmen 
och dels inom vissa program.

Det är heterogena elever på estetprogrammet. De har ett helt an-
nat sätt än eleverna på naturvetarprogrammet och samhällsve-
tarprogrammet. En del har väldigt lätt för sig i nästan allt medan 
andra har svårt i allt och sedan så finns det alla grader där emellan  
(intervju 2004-11-12).

Vad Bertil menar med att eleverna har ”ett helt annat sätt” framgår inte, 
men man kan misstänka att han avser deras uttalade intresse för musik 
och teater och flera elevers ’avvikande’ klädsel. Skolan är inte i fokus för 
dessa elever vilket bl.a. framgår av den stora frånvaron. Här är viktigt att 
poängtera att Bertil alltid visar ett öppet och genuint intresse för eleverna 
och enligt min uppfattning inte lägger någon negativ värdering i sina ut-
talanden. 

Bertil uttrycker en positiv syn på eleverna och han vill inte ha diffe-
rentierade grupper: ”Om man sätter de svaga för sig så får vi ingen som 
lyfter hela gruppen. Här kan de se andra som exempel och försöka att ta 
något att sträva mot” (intervju 2004-11-12). Han tror på elevernas vilja 
att stötta och hjälpa varandra och att han kan vara en resurs i detta sam-
manhang. Lärare är centrala i elevernas utbildning. Så menar han t.ex. att 
det är svårt att ge ett generellt svar på vad elever har svårt för idag. Mycket 
beror på vilka lärare de har haft i grundskolan. Han menar dock att elever 
idag, generellt sett, är bättre på att skriva än de var förr och detta har sin 
grund i att de skriver mycket mer idag med datorns hjälp. 

Däremot säger Bertil att han inte tror på de tendenser han ser idag 
inom utbildning, dvs. att man utgår ifrån att eleverna är självmotiveran-
de: ”Jag tror inte riktigt på det. Skall man vänta in deras motivation får 
man vänta länge” (intervju 2004-03-08). När Bertil berättar om hur han 
motiverar eleverna att läsa svenska på gymnasiet understryker han vik-
ten av att motivera.

Ja, jag jobbar en hel del med motivation och tycker att man måste 
motivera eleverna varför de skall läsa. Dels därför att det är roligt 
att kunna, och så knyter jag an till, när jag undervisar på estetpro-
grammet, då knyter jag an till det och försöker att vinkla det åt det 
hållet. Och det är ju ett estetiskt ämne, svenska. Man kan dikta osv. 
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Och de skriver ofta sångtexter på engelska men jag tycker att man 
kan skriva på svenska (intervju 2004-11-12).

När han planerar sin undervisning tar han stor hänsyn till eleverna och 
syftar till som han säger ”att leda dem vidare, eller uppåt” (intervju 
2004-11-29). Bertils resonemang om den stora vikten av att motivera 
eleverna och lyfta dem kan tolkas som att han tror att eleverna inte är in-
tresserade av att gå i skolan och att det är hans uppgift som lärare/ledare 
att få dem att inse att det han/skolan har att erbjuda är till deras glädje 
och nytta. Hans stora ambition är att få eleverna att inse att svenskäm-
net, och inom detta skönlitteraturen, är det som kan bidra till att de ut-
vecklas både som människor och framtida yrkesutövare. Han har en pas-
sion för att vilja få dem att inse att de går miste om så mycket om de inte 
tar tillvara det som svenskämnet och skönlitteraturen kan ge dem. Denna 
balansgång mellan å ena sidan passionen för läsning och å andra sidan 
insikten om att eleverna är mindre intresserade av hans passion är natur-
ligtvis problematisk, men inte heller något unikt. 

Denna problematik kan hanteras på flera sätt. Bertil ger inte uttryck 
för någon ”intimisering” (Ziehe, 1993) trots sin empati för eleverna. Han 
markerar en viss distans till dem. Dessutom tillskriver han dem ett visst 
ointresse för skola och bildning. Hans fokus ligger på svenskämnet, men 
samtidigt är han mycket lyhörd för vad som går att genomföra och detta 
tycker han att han lyckas väl med på gymnasiet. Bertils långa pedagogiska 
erfarenhet som lärare framträder tydligt i detta sammanhang.

Man måste ta hänsyn till... och som lärare måste man känna lik-
som. Man får inte vara överenergisk och tro att man bara kan köra 
på. Man måste känna efter vad de klarar just nu. Och då kanske 
jag har planerat ett avsnitt men jag behöver kanske bara se dem 
för att inse att jag måste tänka om. Jag kan se det när jag kommer 
in i klassrummet. Nu genomför jag det jag föresatt mig till 90 pro-
cent när jag är på gymnasiet. På grundskolan gick det bara till 10 
procent (intervju 2004-03-08). 

Som synes har Bertil en stark fokus på eleverna som elever. Hans uttalan-
de vill jag tolka som ett uttryck för lång erfarenhet av elever och skola. 
Han talar dock inte om dem ur ett köns- eller klassperspektiv. Han pla-
cerar skolan och därmed eleverna utanför övriga samhället. Hans upp-
gift som lärare begränsas därmed till undervisning i ämnena svenska, 
historia och geografi. Han har en öppen, empatisk och positiv syn på 
eleverna. Han är lyhörd för eleverna och inser att dagens elever inte är 
desamma som under hans egen gymnasietid. Denna elevsyn konfronte-
ras dock med hans passion för läsning och bildning. Man kan beskriva 
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det som att Bertil försöker att förena ett traditionellt innehåll med en ny 
eller förändrad elevgrupp. 

Anna
Det är en stor skillnad mellan att vara elev på grundskolan och på gym-
nasiet tror Anna. Kraven på gymnasiet är helt andra än på grundskolan: 
”Jag tror att det mesta är svårt för dem när de kommer till gymnasiet. De 
känner att det ställs helt andra krav på dem” (intervju 2005-01-20). Även 
om hon inte har hört någon elev uttrycka det direkt menar hon att hon 
kan känna att de uttrycker det ändå bl.a. när de tvingas att skriva mycket 
mera och mycket längre texter. Eleverna, tycker hon, uttrycker en frus-
tration över att aldrig bli klara och att de måste omarbeta texterna flera 
gånger. Hon tror vidare att de elever hon har på teknikprogrammet inte 
har några större förväntningar på svenskämnet och att de tycker att de kan 
svenska tillräckligt. ”De tycker att de kan det här. […] Ganska nollställda 
tror jag att de är” (intervju 2005-01-20). Annars menar Anna att det inte 
är särskilt svårt att motivera svenskämnet för vissa av eleverna och det är 
inte heller särskilt svårt att motivera färdighetsaspekten.

Det är lätt att motivera ämnet för dem som skall gå vidare i sina 
studier. Det går alltid att motivera med det. Ni kommer att få jobba 
mycket med språket i framtiden också. Den delen är lätt att mo-
tivera. Rena färdigheter är alltid lätta att motivera. Det förstår de 
också för där kan man ge en massa exempel. […] Litteraturen är 
svårare. Det brukar jag motivera med att det här är en massa er-
farenheter som finns i litteraturen, en massa tankar av människor 
från olika tider men som tänkt kring en massa problem som är 
aktuella genom århundradena. Och aktuella för oss än idag. Men 
det är väldigt abstrakt för dem att säga så här. Svårigheten som jag 
tycker är att hitta en text som berör och engagerar dem. Jag tycker 
att jag försöker med så många texter som helst, men jag tycker att 
jag sällan hittar rätt (intervju 2005-01-20).

När Shulman (1987) talar om hur lärare transformerar sina ämneskun-
skaper till undervisningssituationer talar han bl.a. om att framställa inne-
hållet som en: ”[…] representational repertoire which includes analogies, 
metaphors, examples, demonstrations, explanations, and so forth” (Shul-
man 1987: 15). Anna säger att när det gäller de konkreta färdigheterna 
kan hon ge ”en massa exempel” men hon tycks inte kunna ge det när det 
gäller litteratur och läsning utan där är svårigheten att hitta de rätta tex-
terna som är problemet. De kunskaper litteratur kan ge menar Anna att 
eleverna får på andra sätt. 
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Det får de genom andra medier. Det får de genom film. De får det 
genom musik ganska mycket. Även om de inte lyssnar så mycket 
på texter, så berör det dem. De hittar någonting där 
(intervju 2005-01-20). 

Uttalandet av Anna visar dels hur hon uppfattar eleverna, dels vad hon 
menar att litteraturstudierna skall syfta till. Hon ger, enligt min mening, 
uttryck för att eleverna de facto har ett behov av ”någonting” dvs. att 
lyssna till och fundera över existentiella frågeställningar. Detta behov vill 
hon tillmötesgå och åtminstone delvis kunna tillfredsställa genom skön-
litteratur. Men hon tycker inte att hon lyckas därför att hon inte hittar de 
rätta texterna. En annan faktor, som hör ihop med föregående resonemang, 
är att Anna menar att eleverna, och särskilt då elever på teknikprogram-
met, är svaga läsare. ”De läser ju nästan ingenting. Det är väldigt få som 
läser”, säger hon (intervju 2005-01-20). Vidare menar hon att de få som 
läser mestadels läser fantasy och dagstidningar. 

Som tidigare nämnts vill Anna gärna koppla svenskämnet till andra 
ämnen i skolan. Hon är t.ex. öppen för samarbete med ämnen som re-
ligion, teknik och fysik. Vid ett tillfälle besöker Anna en klass, som hon 
undervisar i svenska, när de har redovisning i fysik. Eleverna presterade 
usla redovisningar enligt Anna och hon tog också upp detta med dem. För 
Anna blev denna händelse en bekräftelse på att eleverna inte ser eller tar 
till sig hennes ambitioner att visa att svenskämnet är ett ämne som spän-
ner över i princip alla ämnen. Eleverna ser istället varje ämne för sig. På 
min fråga om Anna uppfattar eleverna som instrumentella i förhållande 
till skolan och svenskämnet och att de kanske inte kan se kopplingen mel-
lan vad de gör i skolan och vad de kommer att syssla med när de kommer 
ut i arbetslivet, svarar hon: ”Men då är det på riktigt. Här är det inte på 
riktigt. Det är det stora dilemmat” (intervju 2005-01-20). Anna menar 
alltså att eleverna inte bara separerar ämnena i skolan utan också skolan 
från samhället, åtminstone inom ramen för svenskämnet. 

Anna är och vill vara mycket lyhörd för eleverna och strävar alltid ef-
ter att engagera dem i sina planeringar även om hon tycker att det ibland 
går trögt. Denna tröghet tillskriver hon dock mer sig själv än eleverna. 
Eleverna måste vara engagerade och motiverade, menar hon, annars leder 
det inte till något fruktbart.

Att jag överhuvudtaget diskuterar det [planeringen] med dem är 
för att det behövs ett…. De behöver vara engagerade i det de be-
höver hålla på med. De behöver tycka och förhålla sig till det på 
ett positivt sätt om de skall kunna göra någonting bra vad gäller 
skrivande och ja överhuvudtaget. Även vad gäller muntliga presta-
tioner. Därför tänkte jag att det där med humor. Ja, det tilltalade 
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mig dels för att de hade sagt det och sedan tyckte jag att det var lite 
spännande. Kan man göra någonting av det här tänkte jag? [ …] 
Jag har jättesvårt för att få den där entusiasmen. Jag sa det senast i 
morse, Det är jag alltid van vid när jag skall sätta igång någonting 
(intervju 2005-01-03).

I detta fall handlar det om hur Anna planerar ett tema om humor tillsam-
mans med eleverna. Även om Anna är lyhörd för eleverna och strävar ef-
ter att engagera dem ställer hon samtidigt höga krav på dem och förvän-
tar sig att de skall ta mera initiativ och vara mer självgående. Hon vill att 
eleverna sätter igång själva när lektionerna börjar. De har varit med vid 
planeringarna och de vet oftast vad de skall arbeta med, men inte mycket 
händer förrän hon uppmanar dem att börja. 

Den elevsyn som framträder hos Anna rymmer ett intressant spän-
ningsfält. Hon har en öppen och positiv elevsyn i och med att hon till-
skriver eleverna en stor inneboende potential. Hon menar att de kan 
bidra vid planering och att de, när de väl satt igång ett arbete, är för-
hållandevis självgående. Samtidigt tror hon att de är spända och kanske 
oroliga inför att börja på gymnasiet. Sett ur ett svenskämnesperspektiv 
menar hon att eleverna tror att de kan ämnet och de är därför ”ganska 
nollställda”. Färdighetsaspekten är inte svår att motivera för eleverna 
medan litteraturaspekten, där frågor av existentiell karaktär ryms och 
som de uppenbarligen är intresserade av, är svårare att motivera. Annas 
argumentation för detta resonemang är att hon inte hittar rätt littera-
tur. Anna ger alltså uttryck för att eleverna på gymnasiet har ett behov 
av att diskutera frågor av existentiell karaktär, men uppenbarligen upp-
fattar inte eleverna svensklektionerna som de tillfällen där de vill göra 
detta. Eleverna framstår vidare som om de har ett förhållandevis instru-
mentellt förhållningssätt såväl till skolan som helhet som till svenskäm-
net och litteraturläsning. Denna instrumentella hållning i kombination 
med fokus på färdigheterna i svenskämnet kolliderar därmed med Annas 
ambitioner med eleverna och svenskundervisningen. Anna ger inte någ-
ra uttryck för eleverna ur ett klass- eller könsperspektiv. Möjligen finns 
en tendens till att hon ser dem som framtida tekniker och ingenjörer i 
samhället och dessa, tänker hon kanske, är inte särskilt intresserade av 
skönlitteratur och läsning. 

Beatrice
Ett ofta återkommande uttryck hos Beatrice är att vissa elever, och särskilt 
då de som valt att gå ett yrkesförberedande program, har svårt för ”ab-
strakta tankar”. Ett annat sätt att uttrycka samma föreställning kommer 
till uttryck när hon ifrågasätter att elever på yrkesförberedande program 
skall läsa B-kursen i svenska.
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Och man väljer faktiskt program utifrån sina egna förutsättning-
ar och intressen och det är vi väldigt duktiga på att poängtera, att 
det är vi duktiga på minsann, att låta eleverna välja. Men sedan i 
sista änden får de i alla fall inte välja utifrån vad som passar deras 
förutsättningar för de tvingas att läsa samma svenska som när du 
skall bli journalist. Och jag tycker inte att det finns någon rim och 
reson i det att människor som är praktiskt lagda förväntas ändå ha 
en hög teoretisk nivå (intervju 2005-03-24)

Vad som här kommer till uttryck är spänningen mellan vad Beatrice kal-
lar teoretiskt och praktiskt lagda elever. Detta resonemang återkommer 
Beatrice till vid upprepade tillfällen såväl under intervjuerna som vid 
andra samtal vi har. Beatrice nämner att hon inte tycker om begreppet 
svaga elever, men använder det vid våra samtal i alla fall, för enkelhetens 
skull. Hon tror inte heller att särskilt många av dessa elever kommer att 
söka till akademiska studier. Hon menar vidare att de nationella proven 
inte är anpassade till praktiskt lagda elever och därför bör de tas bort: 
”Och det finns så många sätt av mig att se att de har uppnått de mål de 
skall uppnå, så jag behöver inte de nationella proven”, säger hon (inter-
vju 2005-03-10). 

Eleverna har olika uppfattningar om svenskämnet, tror Beatrice. En del 
elever har mött skönlitteratur och skrivit mycket medan andra inte har 
gjort det i samma utsträckning. Det eleverna tycks vara ovana vid är att 
få bestämma själva. Det vanligaste är att eleverna förknippar svenskämnet 
med grammatik och därför blir mötet med svenskämnet på gymnasiet en 
ny erfarenhet för dem bl.a. när de får delta i planeringen. Beatrice tycker 
inte att det är svårt att motivera eleverna för mer praktiska skrivövningar 
medan det är svårare vad gäller de mer generella bildningsmålen.

B: Det är lättare att motivera för dem varför de skall kunna skriva 
en överklagan och varför de skall kunna skriva ett personligt brev 
och varför de skall kunna argumentera. Alla de här målen som rik-
tar sig till att de skall kunna bli samhällsmedborgare, de är lättare 
att motivera än de mer teoretiska målen.

E: Bildningsmålen, de verkar diffusa för dem? Det här med att man 
kan läsa om författare och se världen genom andra verk. Det ver-
kar så abstrakt för dem? De har valt ett yrkesprogram för att de 
vill bli något?

B: Det är abstrakt för många. Det finns ju olika inlärningsstilar. Det 
finns ju olika elever. Vi har teoretiska elever och vi har praktiska 
elever. Och givetvis är det så att den övervägande delen av yrkes-
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eleverna är praktiska. Och eftersom skolan idag egentligen inte är 
anpassad till dem så blir det så att deras abstraktionsförmåga… 
inte alla elever självklart, så är den inte så hög. Och då blir de må-
len svåra att nå (intervju 2005-03-10).

Personlighetsutveckling och bildning framträder inte som centrala i Bea-
trices resonemang. Det är yrket och det är samhällslivet som står i fokus. 
Hon menar dock att personlighetsutveckling är något som automatiskt 
följer i och med att man arbetar med att skriva och läsa: ”Jag tycker att 
svenskan överhuvudtaget innebär personlighetsutveckling. De lär sig ut-
trycka sig, de lär sig argumentera, de lär sig uttrycka sig i skrift. Det är 
personlighetsutveckling” (intervju 2005-02-21). Beatrice menar vidare att 
eleverna på yrkesprogrammen hellre läser sina karaktärsämnen än kärn-
ämnet svenska. ”Men alla tycker självklart att språk inte är viktigt. Spe-
ciellt på yrkesprogrammen. De vill ju hellre vara i köket och ha sina yr-
kesprogram. Men jobbar man tematiskt kan man hitta vägar emellan,” 
säger hon (intervju 2005-03-10). 

Beatrice ger uttryck för en stark spänning mellan skolans värld och elev-
ernas förutsättningar och värld och samhället utanför. Hon hyser stark 
empati för elevernas situation och strävar efter att integrera dem i sam-
hället utifrån deras egna förutsättningar. Hon menar också att eleverna 
på yrkesförberedande program inte är särskilt intresserade av språk och 
litteratur. På så sätt kan man säga att hon bevarar gränser och klasskill-
nader. Dessa elever har valt ett yrkesförberedande program och skolans 
uppgift är att se till att de kan uppfylla de krav på det ”korrekta språk” 
som talas i samhället, men också att se till att de kan bevaka sina rättig-
heter. Eleverna framställs vidare som en förhållandevis homogen grupp. 
Beatrice talar mycket om dem ur ett klassperspektiv, men dock aldrig ur 
ett könsperspektiv. Hon anser att det finns elever som läser skönlitteratur 
och kan skriva väl och som eventuellt söker till högre utbildningar, men 
de är undantag. Klassifikationen, (Bernstein 1971, 1996/2000) framstår 
därmed som mycket stark. Den allt överskuggande ramfaktorn för Bea-
trice är den enskilde elevens �ehov sett ur ett klassperspektiv. Hon hy-
ser starka känslor för deras situation och kan också, sett mot bakgrund 
av hennes egna erfarenheter från gymnasietiden, identifiera sig med dem. 
Hon har en stark ambition att ge dem redskap för att klara sig väl i ett 
framtida yrkes- och samhällsliv. 
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att vara lärare

Adam
Som tidigare nämnts åberopar Adam styrdokumenten utan att problemati-
sera eller diskutera dem och ger därmed, enligt min bedömning, uttryck för 
en tilltro till auktoritet och hierarkisk ordning. Detta sett i relation till att 
hans strävan att fostra eleverna till demokratiska medborgare. Samtidigt 
ger han också uttryck för en strävan att höja läraryrkets status och roll. 

Du får skilja på privatpersonen och lärarrollen. Och det är väl det 
som, när vi talar om lärarstuderande, att det är klart att du inte kan 
koppla bort din person, men du har din tjänstemannaroll också. 
[…] Man får tycka vad man vill om det men accepterar man inte 
att skolan är en politiskt styrd organisation med alla dess för- och 
nackdelar så (intervju 2004-03-08).

Det är frågan om att inneha ett professionellt förhållningssätt. Läraren 
är en tjänsteman som är skyldig att följa de direktiv som gäller samtidigt 
som han är medveten om att man som lärare aldrig kan bortse ifrån det 
personliga. 

Vid flera tillfällen uttrycker Adam också vikten av att han som lärare 
kan känna in eleverna och hur viktigt det är att lärare har en fingertopps-
känsla för vad som lyckas bäst med eleverna. Han exemplifierar detta 
bl.a. med den lärare han hade som handledare under sin utbildningstid 
och som kunde känna hur hon skulle bemöta sina elever: ”Hon hade en 
otrolig fingertoppskänsla och kunde hantera alla typer av elever. Hon var 
skitbra med dem” (intervju 2004-03-08). Däremot tar han avstånd från 
samma lärares nivågrupperade, kanonstyrda undervisning. 

Hon var en duktig ledare men hon hade kvar det där med att de 
skulle vara tio timmar Strindberg på hösten och så, om man hade 
NV3. Och jag kände mig inte alls bekväm med det. Det skulle vara 
Ett drömspel. Det skulle vara Ett halvt ark papper 
(intervju 2004-03-08).

En annan aspekt som Adam vill tillskriva alla lärare i skolan är konsten 
att kunna �ehandla och �ear�eta frågor om demokrati. 

Men att diskutera demokratifrågor, det tycker jag att varje vuxen 
människa som jobbar i skolan bör kunna göra. Det är inget som 
man kan säga att det där får du ta på samhällskunskapen eller si 
och så. Det uppdraget tycker jag att varje lärare skall kunna göra 
(intervju 2004-09-30). 
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Adam lyfter fram lärarens roll som fostrare och vägledare i första hand 
och som handledare och förmedlare av kunskaper i andra hand. Detta 
problematiseras dock av Adam själv när han samtidigt säger:

Jag är lite ambivalent där. För jag tror att man behöver ha ett him-
la kunnande i alla fall. Det jag funderar på i en lärarutbildning är 
om man skall läsa så mycket uppsatskurser. Av de 80 poäng his-
toria jag har är 40 poäng teori/metod och uppsatsskrivande. Det 
kan man ju ifrågasätta. Däremot måste man kanske läsa två ter-
miner, A- och B-kurser för att ha ett kunnande. Likadant i svenska 
(intervju 2004-09-30).

Det råder alltså en viss spänning mellan behovet av faktakunskaper och 
kunskaper och förmågan att verka som fostrare/vägledare. Denna spän-
ning problematiseras ytterligare av att han tonar ner ’rabblandet’ av fak-
takunskaper i undervisningen till förmån för frågor av moralisk och etisk 
karaktär. Lärare skall besitta faktakunskaper men de får inte ha en stark 
position i undervisningen. Det ifrågasättande av uppsatsskrivande under 
utbildningen som kommer till uttryck är också intressant då ju uppsat-
ser skall kännetecknas av tolkning, analys och reflektion, något som han 
lyfter fram som centrala kvalitéer han vill att eleverna skall tillgodogöra 
sig. Intressant i detta sammanhang är också att Adam inte ger uttryck för 
lärares behov av ämnesdidaktiska kunskaper. 

Bertil
Att vara svensklärare upplever Bertil ibland som mycket tungt. ”Ja, det är 
lite av ett sisyfosarbete. Man kommer aldrig riktigt upp på berget”, säger 
han (intervju 2004-03-08). Han tycker att han som lärare inte lyckas ge elev-
erna tillräckligt av allt som svenskämnet har att ge. Som tidigare nämnts har 
han uttryckt en frustration över hur samhället och bl.a. skolledning pressar 
och jagar lärare i deras yrkesutövning. Jag vill beskriva det som att Bertil 
tillskriver läraren en mycket central roll i elevers fostran och lärande. Andra 
aspekter som bekräftar detta påstående är att han menar att utbildade lä-
rare är avgörande för vad elever lärt sig eller inte lärt sig under grundsko-
letiden: ”Ibland har de fått lära sig ganska underliga saker på grundskolan 
måste jag säga. Det är inte alla elever som har haft utbildade lärare” (in-
tervju 2004-03-08).Vidare framgår, när han talar om sin egen utbildning 
vid universitet och lärarutbildning, hur han lyfter fram just de kompetenta 
lärarna och särskilt att de var professorer. En god lärare är uppenbarligen 
enligt Bertil en beläst, kunnig och utbildad person som dessutom besitter 
förmågan att erbjuda eleverna goda ämneskunskaper. Detta förhållnings-
sätt förstärks när han beskriver hur någon är som är duktig i svenska. Han 
beskriver i detta sammanhang också hur en god svensklärare bör vara.
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Sedan skall man kunna göra ämnet intressant så att man kan locka 
till studier och läsning, att eleverna vill förkovra sig och att de, om 
man presenterar verk för dem så skall de lockas av det och ta det till 
sig och sedan skall man kunna förklara för dem och lära dem hur 
man uttrycker sig skriftligt och muntligt (intervju 2004-11-12).

Bertil ställer läraren och dennes kompetens som förmedlare av kunska-
per i fokus. Det är läraren som skall locka och visa eleverna vilka fakta 
och kunskaper de behöver inhämta. Detta sker genom att ”göra ämnet 
intressant”. Vad som menas med ”att göra ämnet intressant” framgår inte 
tydligt, men det finns skäl att misstänka att Bertil är inne på samma linje 
som Shulman (1987) när denne talar om ”pedagogical content knowled-
ge” och kanske framför allt transformationen av innehållet.

En annan aspekt av lärarrollen, menar Bertil, är förmåga att känna efter 
och kunna ta hänsyn till eleverna och den rådande situationen. 

Årstiden. Väderleken. Tiden på dagen. Elevgruppen. Programmet 
man undervisar på. Vad de har gjort lektionerna innan. Det måste 
man alltid tänka på. Vad är jag just nu och vad kan jag göra? […] 
Ja, man måste känna sina elever. Och det är något jag vill göra ti-
digt när jag möter dem. Jag tror att svenskläraren är den som lär 
känna eleverna bäst för man får ibland läsa deras innersta tankar. 
Ibland får man reda på saker som de inte berättar för någon annan 
(intervju 2004-03-08).

Bertil tillskriver uppenbarligen svensklärarrollen en betydande empatisk 
funktion. Det är en funktion som bl.a. hanteras genom att läraren ska-
par ett gott klassrumsklimat. Humor är i detta sammanhang viktigt. Ett 
positivt klassrumsklimat och humor kombineras dock samtidigt med ett 
kontrollbehov. 

Man måste ha ett positivt inlärningsklimat i klassen där man törs 
skämta men också vara allvarlig. Motivera mera. Kontrollera mera. 
Kolla att de är med på lektionen och om de missar något. […] Och 
så är jag äldre och har kanske ett större behov av kontroll än vad 
jag tror att de andra har. Och inte lämna över för mycket åt elev-
ernas ansvar. Eget ansvar är bra, kontroll är bättre, tror jag att det 
var Lenin som sa (intervju 2004-03-08).

Djupa ämneskunskaper, god kontroll, en strävan efter ett positivt klass�
rumsklimat laddat med humor och en stark empati för elevernas studier 
och lärande tycks vara ledstjärnorna i Bertils uppfattning om den gode 
läraren. 
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I Bertils berättelse tycker jag mig kunna utläsa ett intressant spänningsfält 
vad gäller svensklärarrollen och dess funktion och roll i skola och sam-
hälle. Hans lärarroll framstår som en stark och fristående auktoritet i för-
hållande till såväl elever som skola och samhälle. I förhållande till elever-
na är läraren den som dels har kontrollen i klassrummet, dels besitter de 
kunskaper som krävs och vilka denne kan förmedla till eleverna. Denna 
auktoritet stöter dock på patrull vilket hanteras med humor och empati 
och en strävan efter att skapa ett positivt klassrumsklimat. 

Anna
När Anna talar om skolan som institution framträder samtidigt hennes 
uppfattning om lärarens roll och funktion. Eftersom hon är intresserad 
av problembaserat lärande och samarbete med andra lärare och också är 
öppen för frågeställningar utanför svenskämnet framställer hon bilden 
av läraren som samar�etspartner och kollega. Hon är mycket öppen gen-
temot andra lärare och ämnen och menar att detta är det bästa sättet att 
arbeta på. Målet att leva upp till denna lärarroll hindras dock framför allt 
av schematekniska skäl men också i viss mån av kollegor som inte delar 
denna syn på lärarrollen liksom av elever som, enligt Anna, inte uttrycker 
någon större entusiasm för svenskstudierna. 

Anna ger lärarna en betydande funktion i skolarbetet, inte minst som 
fostrare till engagerade samhällsmed�orgare. Lärarna framställs som de 
motorer som skall driva undervisningen framåt vilket inte hindrar att de 
kan ta vägar som går ”lite utanför” (intervju 2005-01-20). Vad det bety-
der att gå ”lite utanför” preciserar inte Anna, men den tolkning jag vill ge 
detta uttalande är att läraren inte räds att ta upp ett innehåll eller arbeta 
efter arbetsformer som kan betraktas som ”icke-traditionella”, eller att 
helt enkelt avvika från den bestämda planeringen därför att något annat 
plötsligt dykt upp. Vad Anna vill förorda är en lärare som är öppen och 
lyhörd för händelser och frågor i och utanför skolan. Eleverna och deras 
roll och funktion i samhället är ständigt i fokus. Anna gillar inte att hålla 
föreläsningar i klassrummet. Hon vill istället att eleverna skall vara aktiva 
på lektionerna. Men samtidigt säger hon att hon mycket väl skulle kunna 
ändra undervisningsstrategi om hon hade förmågan att berätta.

Jag tycker inte att de skulle ge särskilt mycket eller att det skulle 
ge dem särskilt mycket att jag stod och berättade för jag är ingen 
duktig berättare. Skulle jag vara det skulle jag ha en annan strate-
gi. Då skulle jag kunna tänka mig att berätta mycket mer, men jag 
tycker inte att jag är tillräckligt fängslande för att stå och hålla en 
föreläsning i en lektion och de skriver ner och antecknar. Det tycker 
jag inte (intervju 2005-02-03).
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Det är lärarens personlighet och olika förmågor som styr och påverkar 
dennes förhållningssätt, vilket i och för sig inte är något anmärkningsvärt. 
Det intressanta i hennes resonemang är att hon menar att hon inte skulle 
kunna förändra sin egen lärarroll. 

En annan inte ovanlig problematik som framträder i Annas resonemang, 
och som säkert också många lärare känner igen, är den att läraren ger 
eleverna en stor frihet och vill vara lyhörd för deras åsikter och önskemål, 
samtidigt som responsen från elevernas sida är mycket liten eller i sämsta 
fall obefintligt. En sådan situation uppstår när Anna ger eleverna friheten 
att sitta och läsa utanför klassrummet, men de försvinner.

De gick och läste någonstans. Men vart de gick vet jag inte. De gick 
säkert hem till någon, tror jag. Men det är det där lite grand. Visst 
kan jag tillåta det, det gör mig ingenting att de går hem till någon, 
men jag vill veta vart de tar vägen någonstans. Jag vill ha den dia-
logen. Det jag har svårast för är det här att de inte är ärliga och 
säger: Nu är det så här (intervju 2005-02-03).

Anna vill kunna lita på eleverna och ha förtroende för dem och kunna ge 
dem stor frihet. Men de klarar inte av detta, vilket gör henne besviken. 
Samtidigt som hon tillskriver eleverna en stor potential och frihet ger hon 
också uttryck för både ett kontrollbehov och en osäkerhet, vilka står i 
motsättning till hennes resonemang. 

När det gäller förhållningssätt i skolan så finns det väl vissa former 
som t.ex. seminarier, men på det sättet har jag inte arbetat. Jag har 
väl varit lite rädd tror jag. Om jag sitter med en liten grupp, vad 
händer med resten då? Det dilemmat har jag brottats med mycket 
och än mer på grundskolan. Och just det att skall jag ge de andra 
något [att arbeta med] för att de skall göra någonting. Det är ock-
så ett sådant där grundtema för mig. Varför skall de göra det här? 
Och som jag inte alltid eller sällan har ett svar på, ens för mig själv 
(intervju 2005-01-20).

Om Anna vill ”gå lite utanför” och samtidigt tillskriver eleverna en stor 
frihet borde inte rädslan för att lämna elevgrupper ensamma vara så stark. 
Uppfattningen om eleverna och lärarrollen och undervisning tycks kolli-
dera här. Av citatet ovan framgår vidare att Anna ger uttryck för en am-
bivalens inför vad svenskundervisningen skall syfta till. 

Anna vill vara öppen och demokratisk och visar ett stort förtroende för 
eleverna, men tycker sig möta elever som inte alltid klarar av att hantera 
denna öppenhet. Samtidigt finns behovet av att ha kontroll över under-
visningen, för att försäkra sig om att eleverna får möta ett innehåll som 
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är relevant och viktigt. Vidare visar Annas resonemang att hon tillskriver 
lärarrollen en privat, personlig sida som också lyser igenom i undervis-
ningen. Läraren framstår inte i Annas berättelse som en avgörande auk-
toritet i förhållande till elever och innehållet. Läraren framstår inte heller 
som en underlydande tjänsteman som strikt åberopar och följer styrdo-
kument eller skolledningen. Det är i första hand eleverna som är i fokus 
för Anna. 

Beatrice

Jag utbildade mig inte som lärare för MVG-elever, utan jag utbilda-
de mig till lärare och då får jag ta hela spektrat. Om jag tycker att 
vissa diskussioner är mer intressanta än andra så får det inte synas 
utåt. Sedan är jag stenemot nivågrupperingar. Därför att jag anser 
att elever måste få vistas i heterogena grupperingar 
(intervju 2005-04-21).

Ovanstående uttalande av Beatrice återspeglar två aspekter som är centrala 
i hennes uppfattning om lärare, dels får inte läraren prioritera områden 
inom undervisningen som denne tycker speciellt mycket om, dels måste alla 
elever betraktas som likvärdiga. Beatrice menar att det inte finns några ho-
mogena grupper i arbetslivet och världen utanför skolan och att alla män-
niskor har något som de kan bidra med, vilket, enligt henne, motiverar en 
heterogen gruppsammansättning. Likvärdighet, rättvisa och lyhördhet kan 
sägas vara centrala faktorer i Beatrice syn på lärarens funktion gentemot 
eleverna. Läraren som fostrare framstår därmed som central i hennes syn 
på lärarrollen. Denna lojalitet gentemot eleverna blir dock problematisk i 
Beatrice fall eftersom hon också understryker vikten av att läraren är lojal 
mot och följer de styrdokument som finns, styrdokument som hon menar 
delvis inte är anpassade till de elevgrupper hon för tillfället undervisar. 
Fostransuppdraget och utbildningsuppdraget verkar, enligt min tolkning, 
i ett mycket starkt spänningsfält i Beatrices fall. 

Läraren framstår vidare i Beatrice berättelse inte som en auktoritet utan 
snarare som en samar�etspartner sett i relation till eleverna. Läraren är den 
som besitter baskunskaperna, men är lyhörd för elevernas önskemål och pla-
nerar tillsammans med dem. Det avgörande för Beatrices syn på lärarrollen 
tycks ha sitt ursprung dels i hennes egen erfarenhet från gymnasieskolan, 
dels i erfarenheter från hennes praktik under universitetsstudierna. 

Jag fick en väldig tankeställare som gjorde att jag omvärderade in-
ställningar som jag hade tidigare. Jag omvärderade mitt arbetssätt. 
Jag lärde mig väldigt snabbt att jag måste på ett helt annat sätt an-
passa mig till eleverna och deras förutsättningar. Jag kan inte kom-
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ma uppifrån med mina kunskaper. Jag måste komma underifrån 
(intervju 2005-03-10). 

Vad som menas med att komma underifrån är något oklart men tydligt 
är att Beatrice här ger uttryck för Shulmans (1987) ”knowledge of lear-
ners and their characteristics”. Sett ur ett transformationsperspektiv är 
det i huvudsak ”adaptation and tailoring” (Shulman 1987) som är hen-
nes huvudsakliga källa. Att hon som lärare planerar olika och med olika 
innehåll beroende på elevgrupper bekräftar Beatrice när hon berättar om 
när hon arbetade på komvux.

Jag planerade på ett helt annat sätt när jag hade komvux. […] Jag 
hade mer litteraturhistoria. Jag hade uppgifter som gick mer både 
på bredden och på djupet. Jag hade mer självständigt arbete än vad 
jag har nu. Vi kunde t.ex. gå in djupare i språksociologin och språk-
historien än vad vi gör nu. Vissa av de här ämnena kanske vi bara 
skrapar på ytan med mina elever (intervju 2005-03-10).

Att lärare inte behandlar samma innehåll och med samma metoder för 
alla elever är i sig inte någon anmärkningsvärt, men man kan ställa sig 
frågan hur eleverna skall kunna växa i sina kunskaper om innehållet all-
tid anpassas efter den nivå man tror att de befinner sig på? 

Beatrice menar att hon idag har tillräckliga ämneskunskaper för att un-
dervisa på gymnasiet. När Beatrice och jag samtalar om litteraturunder-
visning berättar hon att hon inte lägger så stor vikt vid att eleverna kan 
”en massa fakta”. Däremot vill hon understryka att hon gärna skulle vi-
dareutbilda sig i filmkunskap, läs- och skrivinlärning och inte minst kon-
flikthantering. På min fråga om att det inte räcker med bara djupa ämnes-
kunskaper utan det krävs också en förmåga att ”lyfta ämnet” i betydelsen 
att: ”[…] kunna dra paralleller, förklaringar till vad som hänt i världen i 
det man läser” (intervju 2005-05-19), har Beatrice inget direkt svar. Vid 
ett intervjutillfälle har Beatrice nämnt att många elever har ett intresse för 
svenskämnet, men ”[…] det gäller att hitta rätt knapp att trycka på. Och 
har man 33 elever i klassen så kanske man har 33 knappar att trycka på. 
Och det är inte så lätt alla gånger” (intervju 2005-05-19). Beatrices utta-
lande kan uppfattas som en metafor för ämnesdidaktik, men några mer 
ingående tankar kring denna metafor ger hon inte uttryck för. 

Beatrices uppfattning om att vara lärare kan beskrivas som i första hand 
fostrare av elever till goda yrkesmänniskor och samhällsmedlemmar. Det 
är elevernas framtida �ehov i yrkes� och samhällsliv som ligger till grund 
för denna fostransroll. I denna roll ligger också att fostra eleverna till 
medvetenhet om deras skyldigheter men också om deras rättigheter som 
yrkesarbetare och samhällsmedborgare. 
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108 svensklektioner och dess kontext
I följande avsnitt presenteras och diskuteras ett stort urval av de samman-
lagt 108 svensklektioner som jag observerade under läsåret 2004/2005. 
Som grund för mina reflektioner och analyser av de här presenterade lek-
tionerna ligger den samlade bild jag tycker mig kunna urskilja hos var 
och en av lärarna. I denna samlade bild finns tillsammans med lärarnas 
lektionsplaneringar, de intervjuer som genomförts och de iakttagelser jag 
gjort av samtliga lektioner hos var och en av lärarna. 

Adam 
Adam hade under hösttermin 2004 elva undervisningstillfällen i veckan 
varav nio i svenska och två i historia.Varje tillfälle varade i 90 minuter. 
De klasser han hade detta läsår var år ett, två och tre på samhällsvetar-
programmet och år ett, två och tre på det estetiska programmet. År ett 
på det estetiska programmet och samhällsvetarprogrammet samläste både 
i svenska och historia. Jag följde Adams svenskundervisning i samtliga 
klasser, utom år två på estetiska programmet. Under en tid av åtta veckor 
deltog jag vid sammanlagt 35 lektionstillfällen. 

Nedan presenteras två exempel på teman, tema demokrati och tema 
språkförändring, språksociologi och utredande uppsats, som Adam ge-
nomfört i två klasser. Syftet med att presentera dessa teman är att försöka 
ge en någorlunda representativ bild av Adams undervisningsstrategi men 
också en bild av det svenskämne han kan sägas gestalta. De lektioner som 
här presenteras menar jag, såväl till sitt innehåll som till sin metod och 
struktur, är representativa för Adams undervisning i svenska. 

tema demokrati
Klassen där tema demokrati genomförs består av 24 förstaårselever, 16 
flickor och 6 pojkar, från samhällsvetarprogrammet och det estetiska pro-
grammet. Adam har alltså mött klassen endast några få lektioner innan 
jag träder in i klassrummet. Han presenterar mig och överlåter till mig att 
presentera mig närmare och syftet med min forskning. Ingen av eleverna 
har några frågor. Jag kommer överhuvudtaget att spela en mycket undan-
skymd roll under mina två månader med denna klass, vilket också var min 
ambition. Endast en elev ställer en fråga till mig under denna tid. Det rå-
der god stämning i klassrummet under hela tiden med dem. Adam har ett 
i mitt tycke avslappnat och öppet förhållningssätt gentemot eleverna. 

Temat, som är ett samarbete mellan svenska, historia, samhällskun-
skap och engelska, inleder Adam med att ställa några frågor som: Vem 
bestämmer i Sverige? Vart vänder ni er om ni vill påverka någon/något? 
Syftet är att få igång en diskussion kring begreppet demokrati och hur 
eleverna tänker kring det. Adam ger också en enkel förklaring till begrepp 
som regering och riksdag och relationen mellan dessa. Jag uppfattar elev-
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erna som intresserade och med i diskussionen även om den avslutas gan-
ska snabbt. 

Eleverna får därefter sitta i mindre grupper och fortsätta att diskutera 
ovannämnda frågor. Därefter skall de skriva om demokratins framväxt 
och historia utifrån några planeringsfrågor och ett material på tre sidor 
som Adam hämtat från nätet. Detta pågår även efterföljande lektion. 

De frågeställningar som temat skall behandla enligt planeringen är:

Vad menas med demokrati?
Vad innebär ett demokratiskt samhälle, ett demokratiskt förhåll-
ningssätt? 
När uppstod demokratin?
Vilka alternativ till demokrati finns?
Hur fungerar demokratin i Din vardag?
Är demokrati alltid bra?
Hur är ett demokratiskt samhälle organiserat?
(Planering för tema demokrati 2004-08-27).

Arbetet flyter stilla på. Eleverna sitter i grupper i klassrummet eller är ut-
spridda i biblioteket eller i mindre grupprum. Adam går runt och handle-
der där det behövs. Jag sitter i huvudsak mest stilla i en bänk och lyssnar 
till eleverna eller följer Adam då han går runt bland eleverna. De frågor 
som ställs är av allmän karaktär som t.ex. vad ordet feodalism betyder 
eller hur mycket de skall skriva om varje avsnitt och liknande. Jag upp-
fattar frågorna som lite trevande från elevernas håll. De har kanske inte 
riktigt förstått vad det hela går ut på? Lektion tre inleds med att Adam 
presenterar en indelning av historien i fyra epoker, antiken, medeltiden, 
1500-1800 och 1900-talet. Utifrån dessa tidsepoker skall sedan eleverna 
med hjälp av en lärobok i historia förklara begrepp som antikens demo-
krati, medeltidens feodalism, envälde, furstestat och upplysning under 
1500-1800-talen och skillnaden mellan modern demokrati och diktatur 
under 1900-talet. Eleverna fortsätter att arbeta under efterföljande lek-
tion på samma sätt. Mina tankar under dessa lektioner rör sig kring frå-
gor som: Är detta temaarbete? Vad skiljer denna undervisning från ”tra-
ditionella” självstudier/eget arbete? Reproducerar eleverna mycket av de 
fakta som behandlas? Vad är det som är svenskundervisning här? Vilket 
är innehållet, sett ur ett svenskämnesperspektiv? Hur och när behandlas 
språkfrågor? Jag förvånas och överraskas också över hur stillsamt lektio-
nerna flyter på. 

En annan iakttagelse som jag gör redan efter två veckor tillsammans 
med Adam är att jag tycker mig kunna utkristallisera delar av den bas/
kunskapskälla som ligger till grund för hans svenskundervisning. Det finns 
en grundmurad övertygelse om demokratins potential och en tro på sko-
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lans teoretiska överbyggnad dvs. läroplanen och kursplanerna. Är det med 
Shulmans (1987) begrepp ”curriculum knowledge”, som är en av Adams 
centrala kunskapskällor? Adam framstår som en stark bärare av skolans 
och samhällets politiska budskap.

Eleverna skall under en lektion spela ett rollspel och de delas in i grup-
per om fyra och varje grupp skall bestå av en slav, en bonde, en handels-
man och en militär. De förutsättningar som gäller är följande:

Demokratin i det antika Aten är i fara. På senare tid har allt fler han-
delsskepp blivit attackerade av sjörövare i Egeiska havet. Sjörövarna 
är förrymda slavar som bildat egna kolonier på avsides belägna öar. 
Där ligger de och lurpassar på handelsfartyg som passerar. Lyckas de 
segla ikapp dem tar de alla varor ombord och dödar besättningen. 
Många handelsmän har förlorat livet eller allt de äger. 

En följd av dessa plundringar är att många fartyg som skulle sälja 
brödsäd till Aten inte har kommit fram. Det har blivit brist på säd 
i Aten och brödpriserna har stigit. Det har åter blivit lönande för 
bönderna utanför Aten att odla säd. 

Följande fem olika förslag till lösning av problemet skall diskuteras i var-
je grupp:

1. Avskaffa slaveriet
2. Höj skatten och bygg fler krigsfartyg
3. Var tredje fri man uttas genom lottning för ett krigståg
4. Höj skatten och ge bönderna ett bidrag så att de kan odla mer säd
5 Ta ut en extraskatt och offra den till Poseidon.

Det är under temats femte lektion som rollspelet äger rum. Syftet med 
rollspelet är att få eleverna att leva sig in i vad det innebär att debattera 
och argumentera för sin åsikt och att tvingas lyssna när någon annan för 
fram sin ståndpunkt. Adam går runt i grupperna och understryker vikten 
av att alla har rätt att säga sin mening och att de andra måste visa respekt 
och lyssna. Inga svordomar tillåts. Flera av eleverna har svårt att leva sig 
in i den tilldelade rollen och driver ståndpunkter som strider mot den. Så 
hör jag t.ex. en av eleverna i en grupp, en krigare, säga att han hellre vill 
avskaffa slaveriet än höja skatten och bygga fler krigsfartyg. 

Temat skall redovisas med en skriftlig uppgift i form av ett brev 

[t]ill en tjej eller kille i din egen ålder som drabbats av total minnes-
förlust. [….] För att komma tillbaka till ett fungerande liv tycker du 
att han/hon behöver känna till grundläggande bitar om hur det är 
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att leva i ett samhälle tillsammans med andra människor. Du skall 
förklara begreppet demokrati utifrån frågeställningarna i ingres-
sen på ett sådant sätt att han/hon förstår vad demokrati är och hur 
den fungerar i praktiken
(Planering för temat demokrati 2004-08-27).

När Adam går igenom hur brevet, som kan sägas tillhöra den privata brev-
genren, skall skrivas ställer han upp följande på tavlan:

Brev
Datum 1. Läs instruktionen!
Hälsningsfras 2. Skriv dispositionen!
Text     – inledning
Avslutningsfras     – text, röd tråd
     – avslutning.

Adam vill att alla skall skriva en disposition, som också skall lämnas in 
till honom. Samtliga brev skrivs på dator i en datasal. Detta genomförs i 
slutet av temaarbetet. Jag gör den iakttagelsen att den privata brevgenren 
nu har fått ge efter för en skrivning av mer eller mindre presenterande/
utredande formell karaktär. När Adam och jag senare diskuterar denna 
fråga medger han att det kan ligga en motsägelse mellan att skriva ett pri-
vat brev och en mer formell skrivelse.

Temat avslutas med vad Adam kallar responsskrivning. Eleverna skall 
läsa varandras texter och föreslå förbättringar. De skall särskilt beakta 
tre saker: den röda tråden, styckeindelningen och skillnaden mellan tal-
språk och skriftspråk. Adam har ingen genomgång av ovannämnda kri-
terier innan eleverna ger varandra respons på sina texter. Elevernas skall, 
efter att de gjort eventuella korrigeringar, lämna in arbetet till Adam som 
sedan ger dem respons på det de skrivit. Elevernas material samlas i en 
kursportfölj under hela läsåret. Det är uppenbart att den språkliga aspek-
ten i temaarbetet behandlas i första hand mellan eleverna och inte förrän 
arbetet är avslutat ges respons och bedömning från läraren. 

Vid två tillfällen under temaarbetet skall eleverna skriva i sina logg-
böcker. Adam vill bl.a. att de under rubriken ”Funderingar” skall skriva 
ner sådant som de inte förstår. Adam uttrycker detta med: ”Detta är ett 
förhållningssätt som du/vi alltid måste ha!” . Eleverna uppmanas också att 
svara på frågorna: ”Vad har jag lärt mig? Vad utmanade mitt tänkande?” 
(lektion 2004-09-20). Vad Adam är ute efter här är att eleverna skall an-
lägga ett metaperspektiv på sitt eget lärande. Någon genomgång av syftet 
med detta metaperspektiv har dock inte Adam.

Adam säger sig vara nöjd med hur arbetet med tema demokrati genom-
förts. Det är första gången han har denna elevgrupp och han menar att 
eleverna nog har haft fullt upp under denna tid. När Adam får frågan var-
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för de använde två lektioner till att skriva i datasalen hänvisar han till ett 
av uppnåendemålen i kursplanen för svenska A, ”kunna inhämta, värdera 
och ta ställning till information och kunskap från bibliotek och databaser 
samt kunna använda datorer för att skriva och kommunicera”. 

Vad gäller integreringen med andra ämnen nämner Adam att eleverna 
har läst Djurfarmen på engelskan och i samhällskunskap arbetat med frå-
gor om Sveriges styrelseskick. Under den tid som temaarbetet pågår har 
jag själv svårt att se en koppling till något annat ämne än till historia och 
i mycket lite mån till samhällskunskap. Adam motiverar svenskinnehållet 
i temaarbetet på följande sätt:

Ja, dels har vi ett skrivmoment. Det är uppenbart, men så har vi ock-
så haft vägen fram till redovisningen som har bestått av att de har 
pratat, argumenterat, stött och blött frågor fram och tillbaka, och 
det är också ett sätt att, jag kan det inte utantill: ”kunna förmedla 
åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift. Det är sådana 
här centrala kursmål i svenska A, och det har de faktiskt gjort ge-
nom att de suttit och pratat med varandra. Det blir ju svenska utav 
det. Och det går att hitta fler exempel här på sånt. Det räcker nästan 
med att hänvisa till det första kursmålet, där i svenska A. Det kom-
mer jag att återkomma till och det ligger som ett raster över allting. 
Svenska, det är en del av det övergripande att bli den här samhälls-
medborgaren som vi utbildar för (intervju 2004-09-30). 

tema språkförändring, språksociologi och utredande uppsats 
Temat språkförändring, språksociologi och utredande uppsats genom-
förs i år två på samhällsvetarprogrammet. I klassen finns 18 elever, 10 
flickor och 8 pojkar. Det är andra lektionen som Adam har med dessa 
elever. Han har inte haft klassen det första året. Temat behandlas under 
fem veckor, två 90-minuters lektioner i veckan. I den planering som del-
ges eleverna presenteras de mål som eleverna skall uppnå. Dessa hämtas 
från B-kursen i svenska. 

Eleven skall
•	 kunna	förmedla	egna	och	andras	tankar	i	tal	och	skrift,	göra	samman-

ställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, 
så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp 
och syfte

•	 ha	utvecklat	skrivandet	som	ett	medel	för	tänkande	och	som	ett	red-
skap i kommande studier och arbetsliv

•	 kunna	göra	iakttagelser	och	diskutera	språkliga	skillnader	som	exem-
pelvis kan bero på kön, yrke, uppväxtort och bostadsort

•	 känna	till	väsentliga	drag	i	hur	det	svenska	språket	har	utvecklats	från	
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äldsta tider till våra dagar
 (planering 2002-04-09)

En skrivuppgift avslutar temat och målen för skrivuppgiften knyter, enligt 
Adam, an till följande mål i svenska B-kursen:

•	 ”uttrycka	sina	tankar	i…skrift	så	väl	att	språket	…fungerar	som	ett	
effektivt medel för kommunikation och påverkan”

•	 ”förmedla	andras	tankar,	sammanställa	och	dra	slutsatser	så	väl	att	
innehåll och budskap blir tydliga” 

•	 ”använda	skrivandet	på	ett	fördjupat	sätt	som	ett	medel	för	tänkande	
och lärande”

•	 ”kunna	formulera	iakttagelser	och	slutsatser	om	språkliga	skillnader	
i olika historiska, regionala, kulturella och sociala sammanhang”

 (planering 2002-04-09),

Det finns två ämnesområden med fem olika förslag till rubriker:

1. Språkförändring – rubrik: Språkets utveckling och förändring
2. Språksociologi – rubriker: Manligt och kvinnligt i språket, Gift 
eller krydda? Tvåspråkighet – möjligheter eller begränsningar och 
Barns språkutveckling
(planering 2002-04-09).

Samtliga uppgifter innebär att eleverna skall skriva en utredande uppsats 
eller artikel. I samtliga uppgifter krävs att eleverna skall presentera olika 
synsätt eller forskares/forskningens/ författares/debattörers syn på ämnet. 
Min uppfattning när jag ser uppgifterna är att de är ganska avancerade 
och ställer höga krav på att eleverna dels kan hitta relevant information, 
dels sovra bland all den information de hittar. 

Temat inleds med att Adam presenterar en bild där en person definie-
rar begreppet mörker på ett mycket exakt, högtravande och komplicerat 
sätt för en annan person, varpå denne svarar: ”Va fan säger du?”. Adam 
uppmanar eleverna att fundera över vilka personerna är och vem av dem 
de skulle vilja träffa. Eleverna kommer ganska snabbt fram till att man 
kan tala om att det finns normal svenska och folklig svenska. De får se-
dan skriva om den komplicerade definitionen på sitt eget sätt. Detta tas 
dock inte upp under lektionen. 

Denna klass upplever jag som svårare att få igång. Eleverna är avvaktande 
och försiktiga. Detta har säkerligen sin grund i att Adam är ny för dem och 
man kan misstänka att de jämför honom med den svensklärare de tidigare 
haft och att de försöker att skapa sig en bild av honom. Adam uttrycker un-
gefär samma åsikt för mig efter en av lektionerna, men han är inte alls orolig 
och hyser goda förhoppningar om att samarbetet kommer att bli gott. 
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Lektionen fortsätter med att Adam prövar med frågan om det finns nå-
got rätt eller fel sätt att tala på, vilket eleverna menar att det inte finns. På 
tavlan skriver han: normal svenska, folklig svenska, olika språk, inget rätt 
eller fel! En elev menar att man måste prata så som de man umgås med. 
Adam nappar på detta och hänvisar till uppnåendemålet i svenska som sä-
ger att man skall tala och skriva ”så att innehåll och budskap blir tydliga 
och anpassade till målgrupp och syfte”. Efter ca 20 minuters genomgång 
avslutas diskussionen och Adam delar ut ett antal övningar och exempli-
fieringar som han hämtat från andra läroböcker. Övningarna och exem-
plifieringarna tar up sådant som svordomar, slang, manligt och kvinnligt 
språk. Han vill att eleverna skall diskutera mycket och understryker att 
diskussioner är ett arbetssätt som han använder sig mycket av. Särskilt en 
övning poängteras av Adam och denna innehåller ett antal mer eller min-
dre provokativa påståenden om svordomar, t.ex.: 

- Det är fult att svära.
- Svordomar behövs inte i språket.
- Det är värre när flickor svär än när pojkar gör det.
- Ungdomar svär mer än vuxna.
Arbetare svär mer än tjänstemän.
Det passas sig inte att svära i radio eller tv.
En politiker bör inte svära.
Osv.
(Planering 2002-04-09)

Eleven uppmanas i övningen att först ta ställning till påståendena och 
sedan diskutera dessa i grupp. En kortare diskussion i helklass följer på 
gruppdiskussionen. Alla påståenden i övningen tas inte upp. Efter detta 
sammanfattar Adam med orden: ”Ok, då lämnar vi detta och nu har ni 
väl fått en introduktion i vad språksociologi är”.

Det som slår mig mest under denna lektion är den förhållandevis korta 
och ytliga introduktionen av ämnesområdet. Dessutom får ämnesområdet 
en ganska oproblematisk framställning. Så nämns t.ex. inget om socio-
lekter och aspekten manligt och kvinnligt språk behandlas i princip inte 
alls medan fokus istället läggs på svordomar. Frågan jag ställer mig efter 
lektionen är om Adam har någon annan implicit ambition med att be-
handla just svordomar. Finns här en koppling mellan hans ambition att 
fostra eleverna och språk och demokrati?

Under efterföljande lektion presenterar Adam mycket kortfattat olika 
modeller för utredande uppsatser, där begreppet utredande förklaras samt 
hur arbetet med utredande uppsatser bör struktureras. Följande presen-
teras för eleverna:
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Utredande = 1. bringa ordning i något tilltrasslat
 2. klargöra, undersöka,
•	 Analysera problemet/företeelsen/ frågan
•	 Belys	problemet/företeelsen/frågan	allsidigt – både positiva och negativa aspek-

ter
•	 Grunda	din	utredning	på	fakta
•	 Logiskt resonemang som leder fram till slutsatser
•	 Viktigt	med	förarbete 

De olika modellerna presenteras under rubrikerna ”Ettleds-ämne”, ”Två-
leds-ämne”, ”Vertikal disposition”, ”Horisontell disposition”, ”Disposi-
tionsmodeller” och ”Väsentlighetsprincipen”. I marginalen på materialet 
har Adam skrivit ”Presentera”. ”Diskutera och Reflektera”. Någon ingåen-
de presentation och diskussion eller exemplifiering av dessa olika modeller 
sker inte. Eleverna får själva läsa och tolka vad som står på stencilen. 

Under återstående lektioner arbetar eleverna, utspridda på skolan i bib-
lioteket, grupprum och datasalar, med att skriva sina utredande artiklar/
uppsatser. Samtliga dessa lektioner inleds med att Adam frågar hur arbe-
tena fortlöper. Därefter sprider eleverna ut sig på olika ställen i skolan. 
Adam går runt och hjälper/handleder eleverna kontinuerligt under dessa 
lektionspass. Eleverna söker fakta i böcker på biblioteket och på Internet. 
När jag går runt bland eleverna slås jag av Adams ambition att hjälpa och 
stötta eleverna. Eleverna har svårt att hitta material på Internet och de har 
svårt att avgöra om informationen är relevant och korrekt. De har därför 
ett behov av att ständigt fråga honom. Jag uppfattar uppgifterna som gan-
ska svåra och elevernas kunskaper som grunda. Jag försöker att föreställa 
mig hur jag själv skulle göra för att söka fakta och skriva uppgiften och 
måste erkänna att jag är tveksam till om jag på fyra 90-minuterslektioner 
skulle hinna presentera ett tillfredsställande material. 

Varje lektion avslutas med återsamling i klassrummet, där Adam stäl-
ler frågan till eleverna hur arbetet fortlöper och om det är någon som har 
någon fråga. De färdiga uppsatserna/artiklarna skall sedan lämnas in till 
honom för enskilda kommentarer. Som referensbok för formalia används 
en lärobok i svenska. De sju sidor som han hänvisar till behandlar utre-
dande uppsats och källhänvisning/referat. Dessa sidor går inte Adam ige-
nom, utan de får eleverna själva studera. 

När jag följer Adam under detta temaarbete tycker jag mig kunna se 
samma undervisningsstrategiska mönster som i det föregående beskrivna 
temat demokrati. Korta introduktioner och diskussioner, enskilt skrift-
ligt arbete som dock kan genomföras i grupper för att stimulera till sam-
tal och diskussioner. Fakta hämtas företrädesvis från biblioteket och In-
ternet. Återsamling i klassrummet några minuter innan lektionen slutar. 
Genomgångarna ger förhållandevis grunda kunskaper inom temana och 
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eleverna uppmanas att själva söka fakta och information. Undervisningen 
kan på så sätt beskrivas som mycket individualiserad. En stor frihet men 
också ett stort ansvar läggs på eleverna inte bara vad gäller faktainhämt-
ning utan också vad gäller deras språkliga utveckling. Några gemensam-
ma språkliga eller andra genomgångar av elevernas arbeten genomfördes 
inte under dessa två teman. I sina inledande presentationer av lektionerna 
är Adam noga med att berätta vad eleverna skall göra, medan det, enligt 
min bedömning, inte framgår lika klart varför eleverna skall arbeta på 
det sätt de uppmanas att göra. Såväl inramningen av undervisningen som 
klassifikationen (Bernstein 1996/2000) framstår i detta tema ändå som 
förhållandevis stark. 

Bertil 
Vid tiden för mina besök hade Bertil sju undervisningstillfällen i veckan och 
deltog dessutom i ett projekt i kulturhistoria som sträckte sig över en hel 
dag. Det var elever i år två på det estetiska programmet som deltog i detta 
projekt. Fyra av de sju undervisningstillfällena var inom ämnet svenska 
på det estetiska programmet och resten i ämnet geografi på samhällsve-
tarprogrammet år två. Jag kom att följa Bertil under tre svensklektioner 
i veckan, under närmare åtta veckor. På grund av att ett flertal lektioner 
ställdes in av olika skäl, kom jag att medverka vid enbart 17 lektioner. 
Varje lektion varade i 90 minuter. 

Vad som här presenteras är den svenskundervisning Bertil bedrev i år 
ett och tre på det estetiska programmet, under den tid jag besökte honom. 
På grund av ett stort bortfall av svensklektioner (sammanlagt 13 lektio-
ner) är det svårt att avgöra huruvida denna presentation av Bertils svensk-
undervisning är representativ för hans samlade svenskundervisning. Den 
kan dock säkerligen sägas vara representativ för den svenskundervisning 
han bedriver gentemot det estetiska programmet. 

Det första lektionsavsnittet beskriver hur arbetet i år tre gestaltades. 
Denna klass förberedde sig inför, och genomförde, det nationella pro�
vet i svenska. Efterföljande lektionsavsnitt beskriver hur år ett arbetade 
dels med språkriktighet och argumentation, dels hur de arbetade med ett 
tema, tema fantasy.

Det nationella provet
År tre på det estetiska programmet består av 18 elever varav, 14 flickor 
och 4 pojkar. Det bör nämnas att denna klass hade svenskundervisning 
endast en dag i veckan, 90 minuter på måndag eftermiddag, en faktor som 
visade sig vara central för svenskundervisningen.

Temat för det nationella provet var denna gång Utanför och innanför. 
Provet består av tre delar. Ett muntligt delprov, ett delprov A som inne-
bär att eleven skall skriva en kortare sammanhängande webbtext, och del-
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prov B där eleverna skall välja bland ett antal skrivuppgifter och skriva 
en längre text. Till materialet hör också ett texthäfte.

Bertil presenterar mig och syftet med min närvaro ganska snabbt. Han 
nämner att fokus för mina studier är han själv och hans agerande i klass-
rummet. Ingen av eleverna har några frågor. Flera av eleverna kommer 
för sent till lektionen, som börjar kl. 14.30, och flera av dem har inte haft 
någon lektion sedan kl. 10.00 på förmiddagen. 

Lektionen inleds med att Bertil presenterar ett tidigare nationellt prov 
på en stordia. Han betonar för eleverna att provet är viktigt, utan att mo-
tivera det närmare. Han läser upp instruktionerna ordagrant från stor-
dian och understryker därefter för eleverna tre saker som de måste vara 
uppmärksamma på. För det första att det är en artikel som skall skrivas 
och att man därför måste beakta vilka mottagarna för artikeln är. För det 
andra skall de se upp med språket. ”Tänk på stilen!” säger han, varpå en 
elev replikerar: ”Man skall tänka på att man riktar sig till alla.” För det 
tredje understryker han att eleverna måste skriva tankeväckande och sär-
skilt tänka på inledningen/ingressen. Stämningen är lättsam och eleverna 
tycks vara införstådda med att det är ett viktigt prov de nu skall förbe-
reda sig för. 

Efter denna genomgång presenterar Bertil ytterligare en stordia med 
bedömningskriterier för det nya provet. Här kommer begreppen refererat 
och citat upp och Bertil frågar eleverna: ”Har vi pratat om det?” Några 
elever svarar jakande. Bertils nästa fråga blir: ”Disposition. Vad är det?” 
En elev svarar. ”Händelser”. Bertil korrigerar då elevens svar kort med 
att det handlar om hur man planerar och lägger upp sin uppsats. På detta 
sätt flyter lektionen på i ytterligare några minuter innan eleverna får frå-
gan om de läst texthäftet, som de skulle ha läst inför denna lektion. Det 
visar sig att endast fyra av tolv närvarande elever har läst häftet. Bertil 
delar då in eleverna i fyra grupper och samtliga får i uppgift att läsa tex-
terna och diskutera de frågor som finns som kopieringsunderlag i anslut-
ning till provet. Han påminner eleverna om att det viktigaste är att de ger 
varandra idéer och tankar och inte att de bara fokuserar på att besvara 
frågorna. Under den återstående tiden hinner eleverna läsa samtliga texter 
och besvarar och diskuterar de frågor som Bertil ställer till dem. Flera av 
frågorna är förhållandevis vida och komplicerade och spänner över såväl 
det personliga planet som det mer kollektiva/samhälleliga. Så frågar man i 
provet t.ex. efter hur eleverna tolkar begreppet värdegrund. Hur kan man 
engagera sig för människor som har det svårt? Vilken roll spelar utseendet 
för eleven själv och dennes omgivning? Vilka fördomar har eleven och hur 
medveten är eleven om dem? Några avslutande frågor är mer opersonliga 
och knyter direkt an till texthäftet och dess bilder. 

Den debatt kring de olika frågorna som man kanske förväntar sig ute-
blir dock. I klassrummet råder ett gott klimat och Bertil försöker att få 
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igång eleverna men någon större entusiasm visar de inte. Lektionen får en 
fråga-svar karaktär. Sett ur ett svenskämnesperspektiv uppfattar jag det 
som att flera frågor lämnas därhän. Så ges t.ex. inga exempel på skillna-
den mellan citat och referat och inte heller ges exempel på olika språksti-
lar. Bertil berättar senare att de har gått igenom detta med olika språksti-
lar och citat och referat tidigare i år ett och två. En gissning kan vara att 
Bertil menar att i och med att de behandlat detta tidigare så kan man utgå 
ifrån att de också har en aning om vad det handlar om.

Den efterföljande lektionen skall handla om muntligt framförande. Pro-
vet går ut på att eleverna skall hålla ett muntligt anförande i fem minuter. 
Innan detta genomförs uppstår en diskussion om nationella provet som 
sådant och eleverna är mest bekymrade över bedömningen och betygssätt-
ningen. De funderar över varför vissa uppgifter har IG-VG-skala och om 
provet påverkar slutbetyget. Vidare undrar de över om betygskriterierna 
för det nationella provet är desamma som de nationella betygskriterierna. 
Det är alltså uppenbart att eleverna lägger stor vikt vid provet och ger ut-
tryck för en stor oro för hur det skall gå. Bertil nappar på denna diskus-
sion och presenterar de nationella betygskriterierna för eleverna. Han vi-
sar också eleverna på den tydliga koppling som finns mellan provet och 
de nationella kriterierna. Därefter går han igenom den muntliga delen av 
provet och skriver på tavlan:

TAL
•	5	minuter
•	Förberett
•	Skriv	manus	
 – inledning, fånga intresset
 – avhandling, själv talet
 – avslutning, ge besked om att slutet närmar sig, markörer som 
 ”till sist”, ”avslutningsvis”, ”jag vill avsluta med”
•	Framträdande	–	tänk	på	kroppsspråket!
 – säker 
 – påläst

Eleverna kommer själva med flera förslag på hur man kan framträda t.ex. 
att man kan ta en konstpaus och dricka vatten och låtsas att man tänker 
efter eller att man kan spela upp en dialog som på teater. Avslutningsvis 
går Bertil igenom olika uttrycksmedel som eleverna bör tänka på som rös-
ten, tempot, tonläget, upprepning, gester och pauser. Den totala tiden för 
genomgången är 60 minuter och Bertil uttrycker själv att det har tagit all-
deles för lång tid, men eleverna protesterar och menar att det var bra. 

Det intryck jag får av denna genomgång är att den är ingående och att 
eleverna lyssnar. Men de är trötta och de kommer inte alls igång med att 
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förbereda själva provdelen. De förslag till ämnen som finns diskuteras inte 
alls. Innehållet kommer inte i fokus utan det är snarare själva färdighe-
ten – att tala, som kommer i fokus. Min bedömning är att detta lektions-
pass har en stark koncentration på provet som sådant. Den innehållsliga 
delen, som tar upp teman som En �ättre värld, Identitet, �tt dra gränser, 
Tillhörighet och Olika världar i konst, litteratur och film behandlas inte 
alls. Det nationella provet framstår alltmer som ett färdighetstest. Det är 
färdigheten i att tala som i första hand skall bedömas.

Under den efterföljande lektionen skall delprov A genomföras. Elev-
erna har pennor, radergummi och pennvässare med sig. De sprider ut sig 
i klassrummet. Bertil delar ut uppgiften som går ut på att skriva en sam-
manhängande webbtext om 200 till max 400 ord. Den skrivna webbtex-
ten skall ge lästips för gymnasieelever i Europa. Eleverna skall:

•	 Välja	ut	två	skönlitterära	texter	i	texthäftet	(alltså	inte	material	ur	tid-
ningar).

•	 Presentera	kortfattat	texternas	genre,	innehåll	och	budskap.
•	 Förklara	varför	de	tycker	att	texterna	angår	europeiska	ungdomar.
 Rubriken för webbtexten är: Det här skall du läsa!

Bertil läser instruktionerna högt för eleverna. Flera elever vet inte vad or-
det genre står för. En elev förstår inte hur hon skall kunna knyta ihop två 
skönlitterära texter till en sammanhängande text. Man får intrycket av 
att hon tror att det är själva de skönlitterära texterna som skall knytas 
ihop till en text. Endast sju av sjutton elever är närvarande. Under resten 
av tiden skriver eleverna under tystnad sin webbtext.

Under lektionen som följer veckan därpå är femton elever närvarande 
och Bertil tvingas att gå igenom den muntliga delen igen. Därefter får elev-
erna välja mellan att antingen läsa Ibsens Ett dockhem eller att förbereda 
det muntliga framförandet själva. Vilket syftet är med att låta eleverna läsa 
Ett dockhem framgår inte, men Bertil berättar senare att han vill ge elev-
erna ett exempel på ”problem under debatt” som han uttrycker det, och 
hänvisar till Georg Brandes. Bertil gör en mycket kort genomgång av det 
moderna genombrottet i nordisk litteratur och exemplifierar med Ibsens 
pjäs. Jag tolkar Bertils upplägg som att han vill visa på en parallell mellan 
de frågor som debatterades förr och de frågor som debatteras i samhället 
idag. Frågorna är lika aktuella idag. Det moderna genombrottet presen-
teras mycket kortfattat och Henrik Ibsen och August Strindberg är de två 
namn som nämns. Några andra skönlitterära verk eller pjäser presenteras 
inte. Efter Bertils genomgång väljer en elev att läsa pjäsen medan övriga 
går till biblioteket för att söka fakta inför sitt muntliga framförande. 

Under den sista av lektionerna då jag är med skall två kvinnliga elever 
genomföra sitt muntliga framförande. Tio elever är närvarande, samtli-
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ga flickor. En av eleverna har valt ämnet Ett skilsmässo�arn medan den 
andra har valt ämnet Feminismen. 
Sammanfattningsvis kan elevernas framföranden beskrivas som att de näs-
tan uteslutande utgår ifrån sina egna erfarenheter. Den elev som talar om 
feminism är motståndare till könskvotering. Hennes tal handlar mer om 
jämställdhet generellt sett än om feminism som ideologi och samhällsfråga. 
Intressant är att flera av flickorna uttrycker att de är trötta på feminismen! 
Bertil reagerar på att de tar upp privata ogrundade åsikter och generali-
serar det till att gälla allmänt. Han understryker för eleverna att framfö-
randet måste bygga på sakargument också. Resten av denna lektion ägnas 
sedan åt att förbereda för resterande muntliga framföranden. 

Som tidigare nämnts är Bertil positiv till de nationella proven och han 
säger sig också lägga ner mycket tid på att förbereda eleverna inför pro-
vet. Han tycker att texterna är bra och att de behandlar viktiga problem. 
Provet bidrar till elevernas personlighetsutveckling, menar han, men det 
bidrar också till:

[…] att kunna ställa det egna i relation till andras upplevelser och 
hur andra beskriver sin situation. Det är ju viktigt också. Sedan är 
det konsten att kunna förmedla både egna och andras tankar och 
idéer i både muntlig och skriftlig form (intervju 2004-11-29).

Denna beskrivning uppfattar jag också som uppriktigt menad av Bertil. 
Ett problem är dock att någon egentlig presentation och diskussion kring 
temat inte genomförs, i alla fall inte under den tid som jag är närvaran-
de. Bertils beskrivning uppfattar jag som en idealbild av hur han menar 
att de nationella proven skulle kunna användas. Denna ideala bild möter 
dock en annan och krassare verklighet. Intressant i detta sammanhang är 
Bertils formulering i sistnämnda citat: ”[…] kunna förmedla både egna 
och andras tankar och idéer i både muntlig och skriftlig form.” Detta är 
nästan ett direktcitat av den första satsen i det första uppnåendemålet 
för svenska B: ”kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift.” 
Medvetet eller omedvetet finns i Bertils tal om det nationella provet en 
retorik som direkt hänvisar till kursplanen och som bekräftar och styrker 
hans argumentation.

Eleverna uppvisar en mycket instrumentell inställning till provet. De-
ras frågor handlar mera om betygen än om innehållet. I Skolverkets kom-
mentarmaterial beskrivs de nationella provets syften.

De ska konkretisera ämnesmål, kursmål och betygskriterier. De ska 
vara ett stöd för läraren att kartlägga styrkor och svagheter i elev-
ernas kunskaper. De ska stödja en likvärdig och rättvis bedömning. 
Och de ska tjäna som underlag för skolans, kommunens och statens 
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bedömning av kvaliteten i skolorna och undervisningen (Skolverkets 
kommentarer, 2005. Nationella prov, Frågor och svar).

Frågan är om Bertil erhåller någon vägledning med hjälp av de nationel-
la proven sett utifrån de genomgångna lektionerna. Efter fem veckor har 
endast två elever genomfört den muntliga delen och sju elever har skrivit 
det första delprovet. De resultat som hittills presenterats måste betraktas 
som svaga. När Bertil får frågan hur han tror att eleverna ser på det na-
tionella provet säger han att: ”Ja, i det perspektivet är jag rädd för att de 
ser det mera som ett slags – ja, test – där man har det som ett betygsgrun-
dande prov” (intervju 2004-11-29). Bertil uppger också att han inte har 
diskuterat provets syfte med eleverna.

Bertil uttrycker en frustration över de genomförda lektionerna och de 
faktorer som påverkar genomförandet.

Det har varit ganska mediokra lektioner som jag ser det. Jag har 
försökt att gå igenom det som jag känner att vi måste gå igenom 
för det här, så det är väl mera som man pliktskyldigast måste göra 
(intervju 2004-11-29).

Han menar att man inte behöver förbereda särskilt för provet, även om 
han brukar gå igenom ”hur man skriver med citat och källhänvisningar”, 
förutom att han vill gå igenom och presentera provets tema. Kanske kan 
detta att han inte genomför någon reell diskussion kring provets tema 
vara en förklaring till att eleverna uttrycker en osäkerhet över vad som 
skall presenteras. Någon reell diskussion kring temat har som nämnts 
inte förts. En annan delförklaring till det svaga resultatet är naturligtvis 
den stora frånvaron. 

Ja, det jag är missnöjd med det är väl…vad skall jag säga. Det har 
varit ett stort bortfall. Många elever har varit borta och inte följt 
kursen kontinuerligt. Vi kanske har hållit för dåligt tempo. Som 
regel har vi lagt ut B-kursen på två år vilket innebär 90 minuter i 
veckan och det blir för dåligt tempo tycker jag. Och är de borta ett 
tag får man repetera och ta om (intervju 2004-11-29).

Att det endast är en svensklektion i veckan och att denna lektion är den sis-
ta för dagen bidrar med största säkerhet till att tempot i kursen blir lägre. 
Bertil står här inför en faktor som påverkar hans svenskundervisning starkt. 
Tid eller snarare schemaläggning framstår i detta sammanhang som en av-
görande yttre ramfaktor tillsammans med den höga frånvaron. Den höga 
frånvaron styr inte bara tempot utan påverkar också innehållet såtillvida att 
han inte kommer vidare. Bertil står hela tiden inför dilemmat att han sällan 
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kan spinna vidare på ett innehåll från en lektion till den andra, eftersom han 
anpassar sig till elevernas närvaro/frånvaro. Det begrepp som kanske bäst 
betecknar denna problematik är diskontinuitet. För det nationella provet 
innebär det att bl.a. att han aldrig riktigt kommer igång med temat. 

Sett ur ett transformationsperspektiv är det frågan om man kan tala 
om någon transformation under dessa lektioner. Innehållet följer direkt 
det upplägg som föreskrivits för det nationella provet. Någon annan pla-
nering, ”preparation” (Shulman 1987), framställning, ”representation” 
(Shulman 1987) eller metod, ”selection” (Shulman 1987) förekommer 
inte. Bertil går inte utanför de föreskrivningar eller texter som provet inne-
hållet. Mest anmärkningsvärt är kanske att själva temat inte diskuteras. 
Form går före innehåll under dessa lektioner. 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja beskriva denna undervisningsfrek-
vens som en spänning mellan ideal och verklighet, kontinuitet och dis�
kontinuitet. Bertil ger uttryck för samma ideala retorik som de nationella 
styrdokumenten och proven men denna retorik möter en annan verklig-
het präglad av diskontinuitet. Det nationella provet får en fragmentarisk 
framställning och eleverna uppfattar det som ett prov likt vilket annat 
svenskprov som helst. Sett ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv fram-
står svenskämnet som ett skolämne utan anknytning till elevernas egna 
erfarenheter eller andra samhälleliga/politiska frågor, trots att frågeställ-
ningarna till provet öppnar upp för detta. Fokus ligger istället på färdig-
heten att kunna tala och att kunna använda citat och källhänvisningar 
korrekt. Klassifikationen (Bernstein 1971, 1996/2000) av svenskämnet 
framstår därmed som förhållandevis stark. Undervisningens inramning 
(Bernstein 1996/2000) vill jag beskriva som förhållandevis stark efter-
som såväl kommunikationen, dess frekvensering som bedömningskriteri-
erna är bestämda, vilket har sitt ursprung i att det är det nationella pro-
vet som genomförs. 

Språkriktighet, argumentation 
År ett är en klass som består av 22 elever, 13 flickor och 9 pojkar. De har 
svenska två 90-minuterslektioner i veckan. Även för denna klass presen-
terar Bertil mig kort och inte heller i denna klass har eleverna några frå-
gor. I Bertils terminsplanering för denna klass framgår att eleverna redan 
har arbetat med medeltida litteratur i fyra veckor och att de också har 
lämnat in en bokrecension. Under återstoden av terminen skall eleverna, 
enligt planeringen, arbeta i två veckor med argumentation och därefter i 
tre veckor med tema fantasy. 

Avsnittet om språkriktighet sträcker sig bara över en lektion. Bertil har 
utifrån elevernas uppsatser plockat ut nio meningar som han vill diskutera 
med eleverna. Syfte är att behandla språkriktighetsfrågor. Eleverna får en 
kopia med de nio meningarna och parvis skall de rätta meningarna för 
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att sedan ha en gemensam genomgång. Meningarna presenteras också på 
en stordia och de exemplifierar bl.a.:

– stor och liten bokstav
– skillnaden mellan huvudsats och bisats (ofullständiga mening-
ar) 
– skillnaden mellan tal- och skriftspråk/stil (sej-sig, dom-dem)
– upprepningar
– ordval. 

Diskussionen är ganska livlig i klassen och eleverna ger flera exempel på 
förbättringar i meningarna. När skillnaden mellan sej-sig och de-dom tas 
upp menar en elev att sej finns i SAOL. Bertil bemöter detta med att det 
finns olika stilnivåer: högtidlig, normal och vardaglig stil. Och han beto-
nar att sej och dom är vardaglig stil och han vill inte att eleverna använder 
vardaglig stil. Jag tolkar det som att han menar att eleverna skall undvika 
vardaglig stil åtminstone i de skolarbeten de skriver. Denna uppgift avslu-
tas ganska raskt och Bertil säger att de kommer att ta upp mer grammatik 
längre fram. Detta är förmodligen den första skriftliga inlämningsuppgif-
ten och det är ett led i Bertils undervisningsstrategi att återkomma med 
språkriktighetsfrågor med anknytning till elevernas texter. Bertil går där-
efter över till att kort gå igenom vad en pro et contra lista är. Eleverna får 
sedan två ämnen som han vill att de skall behandla: Djurförsök och Våld 
i media. Eleverna protesterar och vill själva välja ämnen, vilket Bertil går 
med på. Resten av lektionen ägnas åt att eleverna på egen hand hittar på 
ämnen och letar fakta i biblioteket och på Internet.

Vid nästa lektion presenterar Bertil på en stordia en modell för hur ar-
gumentation och debatt kan gå till. Två lag skall formera sig med en ord-
förande, en expert och en representant för ”den känslomässiga aspekten”. 
Några motiveringar till varför ”den känslomässiga aspekten” skall finnas 
med i en argumentation anger inte Bertil. Eleverna får själva välja grupper 
och roller. De ämnen som skall presenteras är Dödsstraff, �ush3 och Ras�
tafarikulturen. Därefter ger eleverna sig iväg till datasalar och biblioteket 
för att fortsätta söka fakta och information. Bertil stannar kvar i klass-
rummet och finns där som resurs om eleverna önskar nå honom. Eleverna 
skall återsamlas när fem minuter av lektionen återstår. 

Vid den efterföljande lektionen visar det sig att grupperna inte lyckats 
att hitta särskilt mycket fakta och de behöver mer tid, varför de får ge sig 
iväg till biblioteket och datasalarna igen. Under denna lektion hinner de 
dock hämta fakta samt genomföra en av argumentationerna/debatterna. 
Denna grupp presenterar en pro et contralista. Ämnet är Bush, men vad 
som åsyftas är snarare USA:s politik.
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Pro Contra
Vi gillar Bush för han är snäll   
Bush vill stoppa kärnvapenspridning  Bush har mest kärnvapen
Bush har lovat att inte använda kärnvapen
USA Och Ryssland har ett avtal för att  
avveckla kärnvapen
Bush har sagt att Gud har utsett honom  
att rädda världen
Bush vill bygga upp välfärden Bush ekonomi är i botten
 Klyftan mellan fattiga och  
 rika har ökat
 Bush har startat flera krig
 Bush hittade inga massförstörelse- 
 vapen i Irak 
 Bush har ekonomiska intressen  
 i Irak
 Bush är emot homosexuella.

Som synes är argumenten åtminstone delvis relevanta, men ingen av elev-
erna presenterar några fakta bakom sina argument, vilket gör att det inte 
uppstår någon debatt. I princip radas argumenten upp och sedan är grup-
pen klar. Bertil reagerar på avsaknaden av fakta och understryker vikten 
av sakargument. Man kan fråga sig om inte några av de mer känslomäs-
siga argumenten är elevernas sätt att hantera detta att spegla ”den käns-
lomässiga aspekten”, som Bertil vill ha med. Man kan också fråga sig 
varför de skall föra fram sådana argument. På grund av frånvaron bland 
eleverna under efterföljande lektioner hinner inte alla grupper presentera 
sin argumentation/debatt varför Bertil tvingas ändra undervisningsstra-
tegi. På en stordia presenterar han i sex punkter hur en argumenterande 
framställning skulle kunna gå till. 

1.  Inledning – berätta vad du ska tala om. För fram ett påstående eller en frå-
ga.

2.  Berättelse – berätta något som hänt, en historia som stärker dina argument.
3.  Argument – välj ut de tre starkaste argumenten och förklara dem noggrant.
4.  Bemöt de motargument som finns. Ta fram ett par motargument och förklara 

varför de är felaktiga.
5.  Repetera dina argument.
6.  Avsluta med en kraftig uppmaning.

Eleverna får sedan gruppvis redovisa sin debatt utan att övriga elever i 
klassen får höra debatten. Denna strategi använder Bertil för att kunna 
avsluta momentet med argumentationen. 
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Den undervisningsstrategi som synliggjorts under detta moment kan be-
skrivas som att läraren inleder lektionen med att på tavlan skriva upp 
vad lektionen kommer att innehålla. Därefter presenteras, antingen på 
tavlan eller på en stordia, en modell för debatt och olika former av ar-
gument. Kortare och längre helklassamtal förekommer. Stämningen i 
klassen måste beskrivas som god. På grund av frånvaron och av att 
eleverna inte hinner samla fakta förändras den gemensamma debatten 
till att bli separata gruppredovisningar. Eleverna kommer med detta ar-
betssätt att arbeta mycket i grupp och utanför klassrummet. Mycket tid 
spenderas i datasalar och bibliotek. Läraren anpassar också arbetssättet 
efter elevernas frånvaro. Det tycks finnas en strävan och ambition att 
bli klar med momentet. Inramningen (Bernstein 1996/2000) av under-
visningen, vid de tillfällen då eleverna presenterar sina argument, måste 
ändå beskrivas som stark. Det är läraren som kontrollerar kommuni-
kationen och innehållet. Även om eleverna ändrar debattämnen är det 
konsten att debattera/argumentera som är själva innehållet. Här foku-
seras alltså färdigheter. 

När eleverna genomför sin debatt om Bush reagerar Bertil på att de inte 
kan presentera några fakta eller sakargument. Vad han i detta fall frågar 
efter skulle kunna beskrivas som en aspekt av transformationen. Bertil vill 
bl.a. att eleverna skall ”berätta en historia, en historia som stärker dina 
argument”. Detta är, menar jag, detsamma som ”representation” (Shul-
man1987). Eleverna presenterar dock inga exempel, fakta, liknelser el-
ler förklaringar som underbygger deras argumentation. Inte heller Bertil 
presenterar några sådana för dem. Den starka fokuseringen på form och 
färdighet kan vara orsaken till att någon transformation inte sker.

Under detta moment frågar jag mig ofta vad det är i denna undervisning 
som kan motiveras som specifikt svenskämne. Olyckligtvis missar jag att 
ta upp den fråga med Bertil i en senare intervju, men en rimlig tolkning 
kan vara att han vill ge eleverna redskap och färdigheter i att argumen-
tera. Under en av lektionerna frågar jag honom varför de skall sitta mitt 
emot varandra och ikläda sig olika roller. Han svarar: ”Jag vill att det 
skall ske under ordnade former.” Måhända är detta uttalande ett uttryck 
för Bertils tidigare nämnda önskan om kontroll i undervisningen. En an-
nan tolkning kan vara att Bertil önskar skapa arbetsro och hjälpa elev-
erna att fokusera på uppgiften. Som innehåll betraktat, dvs. färdigheten 
att debattera/argumentera, kan man ställa sig frågan om det skall betrak-
tas som enbart svenskämne. Om debatterna/argumentationerna hade be-
lysts ur ett språkligt perspektiv kan man, enligt min bedömning, betrakta 
det som svenskämne, men så har inte skett under dessa lektioner. På så 
sätt kan man beskriva den klassifikation (Bernstein 1971, 1996/2000) av 
svenskämnet som gjorts i detta fall som svag. 
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tema fantasy
När Bertil berättar varför de arbetar med temat fantasy säger han att han 
valt temat själv denna gång. Men ursprungligen är det ett förslag från 
elever han undervisade året innan och han tyckte att det lyckades väl i 
den klassen. Dessutom menar han att fantasyböcker är populära just nu 
och att det finns många elever som läser fantasy. Detta visar sig också 
vara fallet i denna klass, som är år ett på det estetiska programmet. Vid 
en intervju några veckor efter det att temaarbetet börjat berättar Bertil 
hur han planerat temat. 

Jag har lagt upp det ungefär så här att dels skall de arbeta med att 
läsa litteratur, om de inte redan har gjort det. Så föreslog jag för-
fattare. De fick starta med det. Och sedan har jag hållit några före-
läsningslektioner och så har vi diskuterat lite grand. Och så kom-
mer vi att gå vidare på det och göra någon recension på de böcker 
de läst. Och så kommer vi väl att diskutera de här böckerna. De 
får presentera dem för varandra och kanske muntligt redogöra. Vi 
hade en del muntliga redovisningar sist också. […] och så kommer 
jag att avsluta med att de skall skriva en fantasyberättelse. Och se-
dan kan man fundera över hur de skall redovisa den då
(intervju 2004-11-29). 

De sammanlagt åtta 90-minuterslektioner som ägnas åt temat inleds med 
en allmän diskussion om fantasylitteratur. Som nämnts finns flera elever 
i klassen som läser denna typ av böcker och som kan ge förslag på flera 
olika titlar. Efter ett tag delar Bertil ut två fotostatkopior, en med förslag 
på författare som de kan välja att läsa och en där fantasygenren samt ty-
piska teman och rekvisita inom genren presenteras. Flera gånger försöker 
Bertil att gå i dialog med eleverna om olika teman och rekvisita men någon 
dialog i egentlig mening uppstår inte. Detta kan bero på att han försöker 
att få eleverna att exemplifiera sina lästa verk med hjälp av de olika litte-
raturvetenskapliga teman och andra begrepp som nämns t.ex. ”magi och 
magiska artefakter”,”passagerit”, ”entzauberung”. Begreppen förklaras 
med enstaka ord, men några exemplifieringar som förklarar eller förtyd-
ligar vad som menas ger inte Bertil. Bertil drar vissa analogier mellan ut-
tryck och skönlitterära verk som t.ex. när ”fula ankungar” jämförs med 
romanen Whites Svärdet i stenen eller ”omöjlig kärlek” jämförs med Sha-
kespeares Romeo och Julia och Mycket väsen för ingenting. Svårigheten 
med dessa analogier är att de förutsätter att eleverna har läst och känner 
dessa verk. Dessa analogier är inklippta av Bertil och de utgör ”klassiska” 
skönlitterära verk som han förmodligen mött under sina akademiska stu-
dier. Inte heller dessa analogier behandlas av Bertil under lektionen. Elev-
erna lyckas dock med att presentera innehåll och några teman i de böcker 
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de läst och samtalet blir livligt och engagerat under lektionen. Detta gäl-
ler dock enbart för de elever som läser fantasyböcker, vilket inte alla gör. 
Temat är anpassat för flera elever, men inte alla. 

Denna genomgång och diskussion av fantasygenren fortsätter kort näs-
ta lektion och i princip behandlas enbart det som står på fotostatkopian. 
Eleverna får sedan i uppgift att gå ut på skolan och intervjua ett antal 
elever om deras läsvanor vad beträffar fantasy. Dessa intervjuer presente-
ras sedan inför klassen muntligt. Presentationerna ger upphov till en gan-
ska intensiv diskussion om bra och dålig litteratur. Vissa elever menar att 
det finns bättre och sämre litteratur medan andra elever menar att det är 
upptill var och en att bestämma det. Denna debatt följs inte vidare upp. 
Intervjuerna skall senare sammanställas till en tidningsartikel, med hjälp 
av tretton frågor till bokläsningen som eleverna fått, och senare sättas upp 
på anslagstavlan i klassrummet. Dessutom skall eleverna muntligt kom-
mentera sin egen artikel. 

Avslutningen på temaarbetet består av att eleverna skall skriva första 
kapitlet i en fantasybok. På tavlan skriver Bertil:

Skriv första kapitlet i en fantasybok. Gör upp en plan.
1. Hjälte/hjältinna
2. Quest (uppdrag)
3.  Medhjälpare
4.  Utrustning
5.  Det onda/det goda
6.  Profetior.

Avslutningsvis erinrar Bertil eleverna om att bra berättelser har ett bra 
anslag och att de inte får glömma miljö- och personbeskrivningar. Någon 
genomgång eller annan behandling av typiska person- och miljöbeskriv-
ningar sker inte. 

Som synes vill Bertil att eleverna skall reproducera en fantasyberättelse 
utifrån ganska strikta ramar. Frågan är vad denna skrivuppgift egentligen 
syftar till. När jag ber Bertil berätta för mig hur han motiverar att han ge-
nomför fantasytemat anger han flera olika källor. Dels hänvisar han till 
programmålen för estetiska programmet, dels till några uppnåendemål i 
kursen för svenska A. Vidare hänvisar han till några övergripande strä-
vansmål samt till formuleringar i kursplanen under rubrikerna ”Ämnets 
syfte” och ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”. Flera av dessa formule-
ringar pekar direkt tillbaka på de metoder som genomförts under temat. 
När Bertil t.ex. hänvisar till kursplaneformuleringarna ”förberett tal” och 
”utformning av egna texter av olika typer” återspeglar detta den muntliga 
presentationen av intervjuerna och det inledande fantasykapitlet som elev-
erna skall skriva. Ett av de två strävansmål som Bertil hänvisar till, ”ut-
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vecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i 
skilda former från olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig 
till litteratur och bildmedier som en källa för kunskap och glädje”, kan 
enligt min uppfattning vara relevant. Däremot kan man nog ifrågasätta 
det strävansmål som presenteras, ”få möjlighet att utveckla en beläsen-
het i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att tillägna 
sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från 
olika tider.” 

Som tidigare nämnts menar Bertil att styrdokumenten är bra att ”luta 
sig mot”. Den ganska splittrade bild av hänvisningar till olika dokument 
och olika mer eller mindre sammanhängande resonemang ger dock ett in-
tryck av ett sökande efter bekräftelse mer än ett dokument för tolkning, 
planering och målstyrning. Denna tanke bekräftas senare av Bertil, då jag 
ställer frågan om så kan vara fallet.

Att först så ser man efter vad man vill göra för roligt och sedan hit-
tar man argument för det här [i styrdokumenten]? Och det kanske 
borde vara tvärtom? Jag vet inte. Så borde det vara. Men vi plock-
ar fram kursmålen rätt så ofta. I alla fall när vi börjar alla kurser, 
så startar vi i allmänhet
(intervju 2004-11-29). 

Vilka orsakerna kan vara till denna förhållandevis oproblematiserade 
hållning till styrdokumenten är svårt att förstå, men en orsak kan vara 
avsaknaden av såväl individuell som kollegial tolkning. De målbeskriv-
ningar som finns har inte tolkats och konkretiserats för att kunna utgöra 
vägledning för det konkreta arbetet. En annan aspekt av denna proble-
matik är den oklarhet i transformation som framträder. Bertil är mycket 
medveten om vad som skall göras, men det egentliga syftet och målet, 
”preparation” (Shulman 1987), och dess framställning, ”representation” 
(Shulman1987), är otydlig. 

Bertils undervisningsstrategi består, sammanfattningsvis, av kortare 
och ofta också längre introduktioner åtföljda av kortare och ibland läng-
re helklassamtal. Eleverna arbetar ofta i grupp eller enskilt och vanligtvis 
i datasalar, biblioteket eller grupprum. Information och fakta hämtas fö-
reträdesvis från biblioteket eller Internet. Även här läggs alltså en stor fri-
het och ett stort ansvar på eleverna vad gäller såväl faktainhämtning som 
språkutveckling. De skriftliga uppgifter som produceras utsätts inte för 
någon djupare språklig genomgång eller granskning. Svenskämnet får en 
tydlig momentindelning och något sammanhang mellan de olika momen-
ten framträder inte. Förhållningssättet till styrdokumenten framstår som 
förhållandevis oproblematisk. Inramningen (Bernstein 1996/2000) av un-
dervisningen är stark. Läraren är den som leder samtalen i klassrummet. 
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Även om dess frekvensering är svag är det Bertil som styr samtalen och 
ställer frågorna. Det innehåll som behandlas och de bedömningskriterier 
som gäller för behandlig av innehåll är framtagna av läraren. 

Anna
Som tidigare nämnts undervisade Anna vid denna tid huvudsak på teknik-
programmet, förutom en lektion inom fordonsprogrammet tillsammans 
med en annan kollega. Desssutom hade hon två lektioner på elprogram-
met. All hennes undervisning var inom ämnet svenska, sammanlagt tolv 
undervisningstillfällen i veckan. Jag följde Annas svenskundervisning i en 
klass i teknikprogrammet år ett, två klasser i år två, varav en klass i tek-
nikprogrammet och en klass där teknikelever samläste med elever från 
elprogrammet. Denna klass delades vid ett lektionstillfälle. Och slutligen 
följde jag en klass i år tre på teknikprogrammet. Sammanlagt utgjorde 
detta sju lektionstillfällen i veckan. Varje lektion varade i 90 minuter. To-
talt medverkade jag vid 30 lektioner. I det följande kommer jag att försöka 
beskriva, analysera och tolka undervisningen i två klasser. Dels ett valfritt 
litteraturtema i år ett på teknikprogrammet, dels tema krig och våld i år 
två med elever från el- och teknikprogrammen. Den bild som framträder 
ger, enligt min uppfattning, en representativ bild av Annas uppfattning 
och gestaltning av svenskundervisningen på gymnasiet.

Valfritt litteraturtema
Det valfria litteraturtemat genomförde Anna i år ett på teknikprogram-
met. Klassen består av 37 elever varav 3 flickor. Det stora antalet elever 
visade sig bli ett problem för Anna. Temat är upplagt så att eleverna delar 
in sig i grupper om maximalt sex elever per grupp. Inom varje grupp skall 
de sedan välja att läsa en hel roman. De kan välja att läsa samma roman 
inom gruppen eller flera olika. Alternativt kan de läsa ur flera textutdrag 
som Anna tillhandahåller. Därutöver skall de ge förslag på en film inom 
samma genre, som de sedan skall titta på. Syftet är att eleverna skall upp-
täcka och visa på kännetecknande drag för respektive genre. De genrer 
som eleverna har att välja mellan är:

•	Kriminalromaner
•	Skräck
•	Fantasy
•	Spännande	böcker
•	Verklighetsbaserade	böcker

Examinationen sker på tre sätt, dels skall de genomföra en gruppdiskus-
sion kring den lästa litteraturen, dels skall de individuellt skriva en filmre-
cension och dels skall de genomföra en valfri individuell skrivuppgift. Den 
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valfria skrivuppgiften består i att antingen genomföra en litterär analys 
eller skriva en artikel om genren med textexempel eller skriva en artikel 
om författaren och den/de lästa texterna. 

Lektionen inleds med att Anna presenterar mig och jag berättar kort 
om syftet med min medverkan. Två saker slår mig när jag blickar ut över 
klassrummet. För det första de tre flickorna som sitter tillsammans längst 
fram. Inga pojkar sitter bredvid dem. För det andra, klassrummet är lång-
smalt och möblerat i två långa horisontella rader. När man står framme 
vid katedern är det omöjligt att samtidigt överblicka hela raderna. Jag får 
en känsla av oro och stök i klassen. Många pojkar pratar i munnen på 
varandra och flera sitter vända snett mot varandra och därför också snett 
vända mot Anna. Det dröjer några minuter innan Anna får tyst på klas-
sen och de kan börja arbeta. Den känsla av oro och stök som jag upplever 
kan bero den långsmala salen och det stora antalet elever. När jag tittar 
ut över klassen ser jag en oändlig rad av pojkar. Avståndet mellan de två 
eleverna på ytterkanterna i den bakre raden är så långt att någon känsla 
av samhörighet inte infinner sig. Måhända skulle en ommöblering kun-
na bidra till att göra miljön mindre orolig. Denna känsla består under de 
nästan två månader jag besöker klassen. 

Innan litteraturtemat kommer igång går en grupp elever till datasalen 
för att färdigställa en rapport som de skriver inom ramen för ett ”elpro-
jekt” de gjort. Övriga elever skall börja med litteraturtemat. När jag frå-
gar Anna varför eleverna skall lära sig detta om genrer svarar hon: 

De är ju bekanta med det de valt. De är bekanta med fantasy. Men 
vad är fantasy? Har de någon hum om det? Ja, det säger de att de 
har. ”Vi vet precis vad fantasy är. ”Jag har läst så mycket fantasy.” 
Det är också ett sätt att få in dem på analystanken. Vad är det som 
man skall titta på? (intervju 2005-02-03).

Vad Anna är ute efter är alltså att eleverna skall lära sig att analysera och 
känna igen olika litterära genrer och särskilt då om genrer de läst och som 
de är bekanta med. Hon vill fördjupa deras litterära kunskaper. 

I den planering som eleverna får framgår vilka de mål är som Anna vill 
att eleverna skall nå med detta tema. Eleverna skall:

•	 utveckla	sin	fantasi	och	lust	att	lära	genom	att	tillägna	sig	skön-
litteratur i skilda former och från olika tider och kulturer och 
stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en 
källa till kunskap och glädje

•	 kunna	formulera	egna	tankar	och	iakttagelser	och	göra	egna	be-
dömningar vid läsning av saklitteratur och litterära texter från 
olika tider och kulturer

•	 kunna	delta	i	samtal	och	diskussioner	med	olika	syften	och	hål-
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la anföranden inför en grupp på ett sätt som är anpassat efter 
situation och mottagare 

 (planering 2005-01-19)

Det första målet är ett strävansmål i kursplanen för svenskämnet som hel-
het medan de övriga två är uppnåendemål i svenska A-kursen. Som tidi-
gare framgått sätter Anna eleverna i fokus och är mycket lyhörd för de-
ras önskemål när hon planerar undervisningen. Eleverna har enligt Anna 
uttryckt önskemål om att få läsa olika typer av böcker och utifrån detta 
önskemål utformade hon föreliggande planering. Planeringen pekar mot 
att eleverna skall utveckla en litterär kompetens i betydelsen att kunna 
skilja på olika genrer. Men litteratur skall även vara lustfylld och beröra 
eleverna och få igång deras tankar.

A: Jag tycker skönlitteratur skall vara något som är lustfyllt. Jag 
tycker att man skall läsa för att det är intressant, man blir berörd av 
det. […] det skall sätta igång något hos en själv. Tankar om någon-
ting. Det skall ge ett annat perspektiv på saker och ting. Någonting 
som går rakt in i hjärtat, så tycker jag (Intervju 2005-02-03).

Denna problematik, att kombinera utvecklandet av litterär kompetens med 
lustfylld läsning, innehåller flera olika komponenter. För det första består 
den av Annas lyhördhet för elevernas önskemål. För det andra hennes 
tolkningar av skrivningarna i kursplanen för svenska A och för det tredje 
hennes egen kluvenhet inför vad hon vill nå med skönlitteratur i gymnasie-
skolan. Det är eleverna och deras karakteristika, för att använda Shulmans 
(1987) terminologi, som kan beskrivas som den starkaste ursprungskällan 
till vad svenskämnet skall innehålla. Detta önskemål försöker Anna att 
hitta en motivering för i kursplanen, vilket hon också gör, även om denna 
motivering är vag. I kursplanen i svenska A står det att:

Tyngdpunkten ligger på elevernas behov av att kommunicera i tal 
och skrift, att vidareutveckla sin förmåga att läsa, lära och tänka. 
Läsning för lust och glädje, för självkännedom och för att finna det 
allmänmänskliga och allmängiltiga i olika tider ingår i kursen.

Men Annas syfte enligt planeringen pekar inte mot detta. Istället fokuseras 
att eleverna skall bygga upp en litteraturvetenskaplig kompetens, nämli-
gen förmågan att skilja på olika genrer. Denna kompetens står snarare att 
finna i kursen Litteratur och litteraturvetenskap som är en fördjupnings-
kurs och inte en kärnämneskurs. I denna kurs står att: ”Fördjupningar-
na kan gälla t.ex. epoker, utomeuropeisk litteratur, genrer, litterära rikt-
ningar och enskilda författarskap.” En slutsats man kan dra är att Anna, 
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istället för att lyfta fram skönlitteratur som ett medel för elevernas per-
sonlighetsutveckling, gör den till ett mål i sig. Det intressanta är att Anna 
är medveten om denna problematik. Hon säger att hon vill kombinera 
färdighetsträning med lustläsning men hon tycker inte att hon får till det 
som hon önskar.

A: Ja, med litteratur och det här. Det är också en stor del, och 
egentligen den viktigaste delen. Nej, inte den viktigaste kanske … 
lika viktig är den!
E: Du vill inte skilja dem åt, inte gradera dem?
A: Nej, den [lustläsningen] är lika viktig för det är därifrån du får 
kraft att leva. Skulle kunna få kraft att leva och skulle kunna få 
kraft att … liksom hitta dig själv i det här samhället. Men den delen 
skjuter jag undan till förmån för den här färdighetsdelen 
(intervju 2005-02-03).

Anna slits alltså mellan två olika poler inom svenskämnet. Å ena sidan vill 
hon starkt poängtera den samhällsengagerande och personlighetsutveck-
lande aspekten, å den andra förordar hon färdighetsträning. Hon lyckas 
inte att transformera läsning av skönlitteratur till den mer personlighetsut-
vecklande och engagerande läsning som hon så gärna vill. Anna gör dock 
ett försök att anpassa läsning efter eleverna genom att låta skönlitteratu-
rens olika genrer representeras av filmer. Anna tror att filmer är det som 
berör eleverna mer än litterära texter: ”Ja, jag kör mycket med film. Och 
det är det jag sa för en stund sedan. Det är ett sätt att få eleverna att rea-
gera lite starkare. De reagerar mer på det de ser än det de läser” (intervju 
2005-002-03). Vad Anna bygger denna uppfattning på framkommer inte 
riktigt, men man kan misstänka att hon menar att eleverna ser mycket på 
film och att de är intresserade av film. Genom att vara lyhörd för deras 
önskemål hoppas hon kunna överbrygga deras ovilja mot att läsa skönlit-
teratur. Ett annat problem, som Anna dock är medveten om, är att elev-
erna i flera fall väljer filmer som de redan sett. Ytterligare ett problem är 
att det bör vara svårt för eleverna att välja film inom de olika genrer som 
temat rymmer eftersom uppgiften består i att ta reda på och lära sig vad 
som kännetecknar de olika genrerna.

Under det fortsatta arbetet med det valfria litteraturtemat grupperar 
sig eleverna på olika sätt genom att vissa elever läser romaner och text-
utdrag medan andra väljer att titta på film. En grupp ser en ganska lång 
film vilket tar fyra lektioner i anspråk dvs. två veckor. De grupper som 
läser kan välja att se den valda filmen hemma. Under min tid med denna 
klass går Anna runt till de olika grupperna, ställer frågor och försöker att 
stötta eleverna så att arbetet flyter framåt. Min roll under denna tid blir 
mycket tillbakadragen. Jag följer ibland med Anna och ibland sitter jag 



198

kvar i klassrummet med de elever som också sitter där och läser. Vid dessa 
tillfälle samtalar eleverna mycket med varandra, dock inte om det de läser, 
vilket gör att inte särskit mycket blir läst. Ingen elev tilltalar mig.

När en elevgrupp skall börja skriva sina filmrecensioner genomförs det-
ta i en datasal. Jag upptäcker vid mina besök i datasalen att flera elever 
surfar på Internet och letar efter filmer och filmrecensioner för att få mer 
uppslag. Under min tid med denna klass hinner inte eleverna skriva klart 
filmrecensionerna eller den andra individuella skrivuppgiften. Efter fyra 
veckor ber Anna de elever som börjat att skriva att skicka in vad de skrivit 
oavsett hur långt de kommit. Detta är en strategi som Anna berättar att 
hon alltid använder. Eleverna skall per e-post skicka in sina uppgifter så 
att Anna kan kommentera vad de skrivit för att hjälpa varje elev vidare. 
Hur dessa kommentarer ser ut fick jag inte tillfälle att se. 

Anna använder ofta film, i kombination men skönlitterära texter, för 
att exemplifiera de litterära genrer hon vill att eleverna skall fördjupa 
sina kunskaper om. Några andra exemplifieringar eller analogier till gen-
rebegreppet presenterar inte Anna under själva undervisningen. Eftersom 
läsningen av de skönlitterära texterna sker utan några genomgångar och 
kommentarer från Annas sida, och detsamma gäller för filmerna, ges i detta 
sammanhang inte uttryck för några ”representations” i Shulmans (1987) 
betydelse. Innehållet är starkt anpassat, ”adaptation” (Shulman 1987), till 
en föreställning om hela elevgruppens intresse för fantasy och film. Under 
detta tema ges inte några uttryck för individuell anpassning av innehållet. 
Alla elever förvänts vara intresserade av samma innehåll. 

Annas metodval, ”selection” (Shulman 1987) under detta tema tycks 
vara att inleda varje lektion med en kort genomgång och närvarokontroll 
för att sedan låta grupperna arbeta på olika platser i skolan med de olika 
arbetsuppgifterna. Anna kommunicerar med eleverna antingen individu-
ellt eller gruppvist förutom den kommunikation som sker när hon kom-
menterar deras skrivuppgifter per e-post. Några gemensamma, kollekti-
va genomgångar och redovisningar genomförs inte under den tid jag är 
där. Med denna undervisningsstrategi läggs ett stort ansvar på eleverna, 
ett ansvar som jag menar att de inte riktigt klarar av. Anledningarna till 
detta kan vara att de är många och att Anna inte hinner hjälpa, stötta och 
kontrollera att eleverna tar sitt ansvar. En annan faktor är att klassrum-
met med dess möblering inte inbjuder till kollektiva möten och samtal. 
Att eleverna dessutom är utspridda på flera platser förbättrar inte situa-
tionen. Här finns alltså två yttre ramfaktorerer � klasstorlek och det fy�
siska rummet) samt en inre ramfaktor (Annas undervisningsstrategi) som 
begränsar och påverkar undervisningen. 

Inramningen (Bernstein 1996/2000) i denna undervisningssekvens mås-
te betecknas som mycket svag. Anna har ingen stark styrning eller kon-
troll över kommunikationen i stort. Olika elevgrupper arbetar med olika 
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arbetsuppgifter samtidigt. Bedömningskriterierna är också vaga eftersom 
de är hämtade direkt från kursplanen i svenska A och kommenterades 
inte, i alla fall inte under den tid jag var tillsammans med klassen. Mitt 
bestämda intryck är att Anna arbetar mycket hårt med denna klass. Hon 
har en mycket positiv inställning till eleverna och vill ge dem ansvar och 
vill kunna lita på att de tar detta ansvar. Hennes uppfattning om skolan 
som institutionen och eleverna lyser tydligt igenom under arbetet med 
det valfria litteraturtemat. Denna idealistiska inställning kolliderar dock 
med en annan verklighet som bl.a. består av elevernas svaga intresse och 
de yttre ramfaktorerna, klasstorleken och det fysiska rummet. Svensk-
ämnet framträder i denna undervisningsprocess som ett färdighetsämne 
som skall bidra till att eleverna blir bättre läsare, i betydelse att de skall 
kunna urskilja en viss litterär genre men också i den betydelse att de skall 
bli bättre skribenter i allmänhet. Några andra samhälleliga eller politiska 
frågeställningar kopplas inte till temat. Såvitt jag kan förstå har de äm-
neskunskaper som behandlas också ringa koppling till de akademiska stu-
dier Anna mött under sin utbildning. Genrebegreppet är det begrepp som 
Anna troligen mött tidigare inom sina litteraturvetenskapliga studier och 
som nu anpassas till elevernas läsning. 

tema krig och våld 
Tema krig och våld genomförs i år två med elever från två program, el-
programmet och teknikprogrammet. En lektion har eleverna gemensamt 
och en lektion har de var för sig. Klassen består av 26 elever, 23 pojkar 
och 3 flickor. Detta tema växte fram i en dialog med eleverna på så sätt 
att Anna tidigare diskuterat med eleverna vilka arbetsområden de skul-
le kunna tänka sig att arbeta med. De hade kommit överens om att det 
skulle handla om ”centrala händelser under 1900-talet”. Som underlag 
för planeringen läste eleverna fyra texter: FN:s allmänna deklaration om 
de mänskliga rättigheterna, Ett utdrag ur Nolls bok �rev från nollpunk�
ten, en dikt av Gardell, Människan är ingen växt och slutligen två korta 
dikter skrivna av ungdomar. Dessa dikter har Anna hämtat från Internet. 
Till min stora förvåning lämnar alla eleverna klassrummet för att läsa 
texterna och fortsätta diskutera planeringen. Texterna utgör totalt fyra 
glest skrivna sidor och borde rimligen kunna läsas på 15 minuter. Elev-
erna kommer tillbaka till klassrummet efter 45 minuter och en kort dis-
kussion uppstår när de föreslår att de antingen skall se på film, studera 
andra världskriget, prata och skriva om våldsspel eller titta på film om 
mänskliga rättigheter och skriva kring detta. En elev föreslår att de skall 
läsa Hitlers Mein Kampf men han säger inget om hur de skall arbeta vidare 
med den. Eftersom de inte kommer överens om vad de skall göra föreslår 
Anna att hon skall lämna ett förslag till nästa gång de träffas. Vid detta 
nästa tillfälle har Anna förberett temat krig och våld. Hur den konkreta 
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diskussion mellan eleverna gått till är mycket svårt att ge en korrekt bild 
av. Eleverna satt utspridda på olika ställen i skolan och när Anna och jag 
kom fram till de olika gruppkonstellationerna avstannade samtalen. De 
texter som Anna delat ut till eleverna var enligt min uppfattning mycket 
goda exempel på ”centrala händelser under 1900-talet”, med fokus på 
just krig och våld. Texterna ger en både kritisk och tragisk bild av män-
niskans agerande och borde ge uppslag till flera tankar och funderingar. 
Under lektionens avslutande diskussion kom dock inte några tankar eller 
funderingar utifrån texterna till uttryck. Diskussionen kom i huvudsak 
att handla om vad temat skulle handla om mera konkret.

Det eleverna skall göra under temaarbetet Krig och våld är att läsa 
minst en faktatext av totalt tre texter samt ett valfritt antal skönlitterära 
texter ur ett större urval texter som Anna plockat ihop.4 Dessutom skall 
eleverna se två filmer av ett urval på fyra filmer. 5

Även i detta tema får alltså film och skönlitterära texter komplette-
ra varandra. Allt material återger temat väl även om det ligger en större 
tonvikt på våld än på krig. När jag själv läser igenom texterna upplever 
jag dem som mycket starka och anser att de väl återspeglar krigets och 
våldets fasor och paradoxer, inte minst Remarques och Linnas texter och 
Wahldéns berättelse om en våldtäkt. Syftet med temat anges med tre av 
uppnåendemålen i kursen svenska B, dvs. eleven skall:

•	 kunna	förmedla	egna	och	andras	tankar	i	tal	och	skrift,	göra	
sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra 
fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och an-
passade till målgrupp och syfte

•	 ha	utvecklat	skrivandet	som	ett	medel	för	tänkande	och	lärande	
och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv

•	 kunna	jämföra	och	se	samband	mellan	litterära	texter	från	olika	
tider och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald 
studieinriktning.

 (planering 2005, vecka 4-8)

När Anna vid ett senare tillfälle berättar vad hon vill med just dessa elev-
er och detta tema säger hon att hon vill stimulera deras läsning och få 
igång deras tankar. 

A: Och det är ett sätt att få… det handlar mycket om läsning. Den 
här klassen vill jag skall läsa. Det tänker jag på mer när det gäller 
den här klassen än med den andra teknikklassen.
E: Här har du tänkt på att den här klassen, att de behöver läsa?
A: Ja, jag vill få igång dem att läsa för fler av dem tycker att det är 
jättejobbigt att läsa och skulle inte tänka sig att läsa en bok.
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E: Så nu vill du få igång dem lite och få igång tankar?
A: Ja. få igång idéer och det var ju det här med. Det är samma igen, 
det är deras tankar som jag vill gå vidare med.
E: Så här är syftet, mer än med den andra klassen, att få igång läs-
ningen?
A: Ja.
E: Den förra klassen var mer att tala och skriva?
A: Ja, ja.
E: Det betyder ändå att du anpassar dig. Du känner dina elever 
och du vet att de här skulle jag, tycker jag skall få smaka mer på 
litteratur så att säga?
A: Ja, så är det. Absolut 
(intervju 2005-02-03). 

Syftet blir nu något annat än de tidigare nämnda. Anna anpassar sig efter 
eleverna och är lyhörd för vad de vill, men vill kombinera denna deras 
önskan med hennes egen kunskap om dem och deras svaga läsintresse. 
Anna lyfter inte i våra samtal fram något av de mål som hon tagit upp i 
sin planering. Här finns enligt min mening en stark anpassning ”adapta-
tion” av innehållet till de specifika elevgrupperingarna. 

Temat examineras på fem olika sätt. Eleverna skall bearbeta de texter 
de läser genom att skriva ”reflektioner”. Dessutom skall de delta i grupp-
visa diskussioner och skriva både en filmrecension och en filmanalys samt 
slutligen bearbeta sina texter efter respons från någon annan elev eller från 
Anna själv. Anna tillhandahåller eleverna en preliminär planering för hela 
temat, där tid, innehåll och gruppindelning inför gruppdiskussion presen-
teras. Vidare får eleverna en mall för filmanalys och en beskrivning över 
hur man skall skriva en filmrecension. Temat sträcker sig över fem veckor 
med ett avbrott på en vecka för ett annat gemensamt tema som skall ge-
nomföras på hela skolan. En reflektion som jag gör inför detta tema är hur 
välplanerad och strukturerad Anna är inför detta arbete. Hon har lagt ner 
tid på att plocka ihop skönlitterära texter till eleverna samt hämtat film-
recensioner från Internet som exemplifierar hur man kan skriva filmrecen-
sioner. Vidare har hon tillsammans med eleverna sammanställt grupperna. 
Med detta upplägg och denna planering borde det inte vara särskilt svårt 
för eleverna att veta vad de skall syssla med under de närmaste fem veck-
orna och hur det skal gå till. Som tidigare nämnts vill Anna gärna ha med 
eleverna vid planeringen, men hon vill också att de skall vara mer självstän-
diga och självgående när arbete väl kommit igång. Man kan tolka Annas 
noggranna planering som ett utslag för denna undervisningsstrategi. 

Instruktionerna till de reflektioner Anna vill att eleverna skall skriva är 
mycket korta. Hon vill att eleverna skall skriva ett kort referat av varje 
text, citera avsnitt som berört dem samt ”fundera över och skriva ner hur 



202

och varför det citerade avsnittet berörde dig”. Anna är ute efter elever-
nas känslor och tankar och hon använder i detta sammanhang begreppet 
svenska som livskunskap. 

Ja det är det här med svenska som livskunskap. Det finns i det. Så 
det tycker jag att det har med svenska att göra Det är det argumen-
tet jag har (intervju 2005-02-02).

De korta referaten och citaten skall få eleverna att reagera och tänka kring 
de texter de möter. Anna är ute efter att �eröra eleverna och få dem att 
tänka vidare. Det är dessa anteckningar som sedan skall ligga till grund för 
en gruppdiskussion som skall avsluta temaarbetet. Film, menar Anna, är 
ett utmärkt medel för att beröra och engagera eleverna och film skall ut-
göra bryggan till de skönlitterära texterna som hon också vill att de skall 
beröras och engageras av. 

Anna har flera olika syften med tema krig och våld. Å ena sidan åbe-
ropar hon några av kursplanens (svenska B) målbeskrivningar samtidigt 
som hon å andra sidan vill stimulera elevernas läsning, vilket är ett mål 
i kursplanen för svenska A. Dessutom strävar hon efter att engagera och 
beröra eleverna, ett mål som inte finns tydliggjort i målbeskrivningen i 
planeringen, men som finns i hennes uppfattning om svenskämnet. När 
jag frågar Anna om hon diskuterat med eleverna om de olika syften hon 
har med detta tema svarar hon att hon inte gjort det. Några frågeställ-
ningar som skulle kunna beskrivas som svenska som livskunskap presen-
terar inte Anna för eleverna. 

Sammanfattningsvis kan man säga att när det gäller den planering, 
”preparation” (Shulman 1987), som Anna gjort inför detta temaarbete 
framträder en ganska splittrad bild. Olika syften framträder och frågan 
är hur tydligt Anna har gjort dessa syften för sig själv. Anna vill mycket 
med temat men dessa syften framträder inte i sin helhet vare sig i plane-
ringen eller i de instruktioner eleverna får. Den planering som eleverna får 
är dock tydlig och vägledande för eleverna i den betydelsen att man kan 
utläsa vad som skall göras och när.

Under den tid jag följer arbetet med temat krig och våld följer undervis-
ningen ett bestämt mönster. Antingen sitter eleverna i grupper eller enskilt 
och läser ur texterna, alternativt sitter de och tittar på filmerna. Jag blir för-
vånad när jag upptäcker att ytterst få av eleverna gör några anteckningar 
under den tid de ser filmerna. Filmrecensionen som de skall skriva skall inne-
hålla en inledning, ett referat, en analys samt ett omdöme. Instruktionerna 
är mycket kortfattade. Under rubriken analys står t.ex.: ”Detta innebär att 
undersöka de olika delarna djupare. Redogör för hur filmen är berättad, 
hur personerna skildras, vad som händer med personerna, vilket budskap 
filmen har, teknikens betydelse för filmen såsom ljus, ljud, kameravinkel etc.” 
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I denna uppgift fokuseras uppenbarligen de berättartekniska aspekterna och 
enligt min bedömning är det tveksamt om uppgiften bidrar till att beröra 
eleverna eller få igång deras tankar kring krig och våld. Den andra skriv-
uppgiften, filmanalysen, formuleras på följande vis: ”Att analysera betyder 
ungefär att dela upp i beståndsdelar och att undersöka de olika delarna lite 
närmare och även undersöka hur de olika delarna hör ihop. Nu skall du 
analysera en film med hjälp av instruktionerna nedan. […].”

De instruktioner och frågor som därefter presenteras är mycket kort-
fattade och tar upp sådant som: ”starka scener”, ”filmens vändpunk-
ter”, ”tid, sker allt i nutid eller växlar tidsperspektivet?”, ”huvudperso-
ner (egenskaper, bakgrund, relationer, utveckling, betydelse i handlingen 
etc.)”, ”teknik” ”budskap?”. Filmanalysen kompletteras också med en 
filmhandledning för filmen �merican History X, en amerikansk spelfilm 
som handlar om nynazism i USA. 6

Filmhandledningen har en rad underrubriker som , enligt min bedöm-
ning, väl återspeglar det djup och den analytiska reflektion som Anna är 
ute efter med hela temat. Underrubrikerna är:

•	 Vad	formar	en	människa?
•	 Behovet	av	en	fadersgestalt
•	 Det	personliga	ansvaret	och	valet
•	 Våldet
•	 Två	middagsdiskussioner	–	två	synsätt	–	parasit	eller	offer?

Denna filmhandledning går enligt min bedömning på djupet och jag vill 
tolka den som en återspegling av den svenska som livskunskap som Anna 
tidigare talat om. De två skrivuppgifterna, filmrecensionen och filmana-
lysen, är förhållandevis lika även om filmanalysen har ett något större 
krav på fördjupning av filmens olika delar och också ett krav på att de 
olika delarna skall hänga ihop. Det intressanta med dessa uppgifter är 
inte huruvida de är lika eller inte utan mera hur de kopplas till temats 
syfte och mål och vad skrivuppgifterna får representera i ett svenskäm-
nessammanhang. 

Skrivuppgifterna kan, åtminstone delvis, sägas peka mot de två förstnämn-
da kursmål som Anna har med i sin planering, dvs. att eleverna skall:

 
•	 kunna	förmedla	egna	och	andras	tankar	i	tal	och	skrift,	göra	

sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra 
fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och an-
passade till målgrupp och syfte

•	 ha	utvecklat	skrivandet	som	ett	medel	för	tänkande	och	lärande	
och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv
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Jag ställer mig dock tveksam till om de verkligen utvecklar ”skrivandet 
som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande 
studier och arbetsliv.” Det tycks snarare handla om att kontrollera och 
följa upp den verksamhet som bedrivs, och för eleverna handlar det om 
att reproducera. Annas skrivuppgifter framstår enligt min uppfattning som 
”vanliga” skrivuppgifter i den bemärkelsen att hon ger eleverna en förla-
ga till uppgiften och att eleverna har att följa denna förlaga. Här ges t.ex. 
ringa utrymme för eget, expressivt skrivande. Detta arbetssätt står i strid 
med hennes uttalade strävan att vilja arbeta vidare utifrån elevernas egna 
tankar. De frågor som filmrecensionen har motsvarar inte Annas andra 
syfte att beröra och tänka vidare. Med Shulmans (1987) begreppsapparat 
skulle man kunna beskriva det som att Annas ”preparation” inte motsva-
ras av hennes ”representation”, ”selection” eller av hennes ”adaptation”. 
Syfte och mål motsvaras inte av det innehåll och arbetsmetoder som före-
ligger. Den allt övergripande aspekten som tycks begränsa och möjliggöra 
undervisningen är försök till anpassning, ”adaptation” (Shulman 1987). 

Det är filmer, filmrecensionen, analysen och de skönlitterära texterna 
som får exemplifiera, ”representation”, svenskämnet i detta sammanhang. 
Men kopplingen mellan recension, analys och skönlitteraturen är obefintlig. 
Recension och analys får utgöra skrivmomenten i temat medan skönlitte-
ratur får utgöra läsmomentet och också exemplifieringar av filmerna. 

De två filmrecensioner som eleverna får som förlagor vill jag i detta sam-
manhang kommentera något. Recensionerna är korta och refererar hand-
lingen kort samt innehåller mycket av recensenternas egna åsikter. Språket 
i recensionerna är talspråkligt. Recensionerna gäller filmen Troja, som är en 
filmatisering av Homeros Illiaden. Så kan man t.ex. läsa meningar som: ”Eric 
bana(sic!) och Brad Pitt har det motigt dem med”, eller den ofullständiga 
meningen ”Som Akilles”. Ett annat exempel är följande korta stycke.

Här finns en avgörande kamp mellan två av huvudpersonerna där 
det inte är klart vem man skall heja på. En krigsfilm vars poäng är 
att alla förlorar. Att det vore bättre om striderna avblåstes och alla 
åkte hem. En riktig grekisk tragedi. Men körd genom den ameri-
kanska filmens actionmallar.
(planering 2005-01-26)

Detta språkbruk kommenteras inte av Anna, inte heller eleverna kommen-
terar språket i texterna. Man kan ställa sig frågan om dessa filmrecensio-
ner är goda exempel på svenskt språkbruk. Anmärkningsvärt är att det 
inte kommenteras eller diskuteras inom ramen för just svensklektioner. 
Som avslutning på temat krig och våld har Anna planerat att eleverna skall 
diskutera i mindre grupper. Gruppindelningarna framgår av den plane-
ring eleverna har fått. Jag deltar vid två av de fyra gruppredovisningarna. 
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Grupperna består av fem till sju elever. Till dessa gruppdiskussioner skall 
alltså eleverna ha sett två filmer samt skrivit, åtminstone utkast till, en 
filmrecension och en filmanalys. Dessutom har de sina reflektioner från 
läsning av de skönlitterära texterna att tillgå. Det är främst dessa som 
Anna menar skall användas vid diskussionen. När det första diskussions-
tillfället kommer igång visar det sig dock att ingen av eleverna har skrivit 
någon text klar. Anna måste därför ge dem ytterligare tid och alla kom-
mer överens om att de skall ha texter klara till nästa lektionstillfälle som 
är på eftermiddagen samma dag. 

Nedan kommer jag att återge hur en liten del av gruppdiskussion gick 
till. Detta exempel är utmärkande för samtliga diskussioner. Alla diskussio-
ner inleddes med att en elev kort återberättade innehållet i den text denne 
läst, därefter började diskussionen. Nedanstående exempel behandlar en 
faktatext med rubriken Påverkar medievåldet?: 

A: Vem påverkas av medievåldet?
Elev1: Små barn.
A: Ser du någon fara i det?
Elev1: Ja.
A: Hur stor del av det ni ser innehåller våld?
Elev1: Vet inte. Det mesta av det vi ser är våld. Det finns överallt 
i film.
Elev2: Det finns så mycket våld i alla film.
A: Om ni ser så mycket våld återspeglar det verkligheten?
Elev1: Inte här i Sverige!
A: Sverige är en frizon?
Elev2: Neej, men…
Elev3: Mer våld i storstan! Alla känner alla i vår lilla stad.
A: Om ni läser lokaltidningen efter en helg, tänker ni då på att det 
förekommit mycket våld?
Elev1: Nej, inte särskilt.
A: Då kan man fundera över om samhället blivit våldsammare? 
Enligt artikeln är det inte så.
(Tystnad)
A: Men det psykiska våldet då?
Elev1: Visst ser man att folk mår dåligt.
Elev2: Många ungdomar trakasserar varandra.
Elev3: Det är skönare att skjuta med maskingevär än att döda med 
en blomma.
(lektion 2005-02-22)

Min tolkning av diskussionen är att Anna försöker få eleverna att knyta 
an diskussionen till de lästa facktexterna, men också till företeelser utan-
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för skolan som t.ex. våldet i det lokala samhället. Det helhetsintryck jag 
får när jag sitter tillsammans med Anna och eleverna är att diskussionen 
dock aldrig riktigt kommer igång. Eleverna nappar inte riktigt på hen-
nes frågor. Vid ett tillfälle ställer Anna ställer närmare femtio frågor till 
eleverna på 3-4 minuter. Anledningen till att eleverna inte spinner vidare 
på Annas frågor kan vara att de inte gjort klart för sig eller förstått att 
Anna vill koppla de lästa facktexterna till deras egna uppfattningar och 
erfarenheter. I min sista intervju med Anna berättar jag för henne att jag 
trodde att hon skulle fokusera temaarbetet på krigets och våldets fasor 
och dess olika uttryck. Jag trodde att hennes mål var att väcka elevernas 
engagemang och tankar kring detta med krig och våld och att lyfta fram 
dess bakgrund och orsaker, istället för att koncentrera sig på närläsning 
av texterna så mycket som hon gjorde. Hon hade tidigare talat mycket 
om svenska som livskunskap. Annas bundenhet till de lästa texterna och 
filmerna gör att hennes ”representation” (Shulman 1987) blir svag. Elev-
erna får alldeles för få konkreta exemplifieringar och kopplingar till deras 
egna världar. Nedan återger jag den diskussion som Anna och jag hade 
kring detta.

E: Nu pratar jag mycket utifrån mig själv. Jag skulle kunna tänka 
mig att ställa frågan [till eleverna]: När är krig berättigat? När är 
krig överhuvudtaget berättigat – och våld? Och hur försvarar man 
våld? Den här filmen �oondocks Saints den slutar ju oerhört pro-
vokativt! Jag såg en hel termins arbete med den. Jag ser en röd tråd 
i ditt resonemang för du har pratat mycket om färdighetsträningen 
och då också ”färdigheten” att tänka naturligtvis.
A: Ja, men jag missar ju de här möjligheterna att ta upp de här livs-
frågorna, som jag ju pratar mycket om att jag vill göra. Så jag mis-
sar ju den möjligheten, för här har jag ju den möjligheten. 
E: Du har sagt att du är så förtjust i Molloy och Thavenius? Och 
de fokuserar svenska som livserfarenhet.
A: Ja, javisst. Det är lite intressant. Varför väljer jag bort det? Var-
för ställer jag inte de frågorna?
[…]
A: Men jag betonar färdigheten på innehållets bekostnad. Jag an-
vänder innehållet som ett medel för att få igång en diskussion. Jag 
använder innehållet som ett medel för att skriva 
(intervju 2005-02-24)

Man kan utläsa en viss frustration hos Anna när hon upptäcker att hon 
inte gör som hon säger att hon skulle vilja göra, när tillfället nu fanns. 
Det finns alltså en tydlig skillnad mellan hur Anna säger sig vilja arbeta 
och hur arbetet genomförs. Den svaga klassifikation som Anna ger uttryck 
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för om skolan som institution och svenskämnet blir i detta temaarbete 
till en starkare klassifikation. Gruppdiskussionerna begränsas till texter-
nas innehåll i stor utsträckning och just denna begränsning till innehållet 
kan vara en förklaring till att elevernas inte engageras i diskussionerna. 
Att eleverna dessutom inte har läst samma texter försvårar ytterligare de-
ras engagemang.

Annas undervisningsstrategi under detta tema, och för övrigt under 
hela den tid jag följde henne, är tydlig och genomgående. Lektionerna in-
leds med längre eller kortare genomgångar och därefter arbetar eleverna 
enskilt eller i grupp, antingen i grupprum, datasalar eller i klassrummet. 
Klassrumssamtal med hela klassen förekommer endast vid ett fåtal tillfäl-
len. Enskilt arbete eller grupparbete är tydligen den vanligaste arbetsfor-
men tillsammans med gruppdiskussioner. 

Inramningen (Bernstein 1996/2000) kring temat krig och våld är sam-
mansatt. Under såväl filmvisningarna som i arbetet i datasalarna råder en 
oklarhet hos eleverna om vad som skall göras, trots de mycket tydliga in-
struktioner som Anna gett dem. Inramningen är svag såtillvida att kom-
munikationen, dess sekvensering och tempot mellan de olika momenten 
är vaga och otydliga. Olika elevgrupper arbetar med olika arbetsuppgifter 
samtidigt. Bedömningskriterierna är också vaga. Vid gruppdiskussionerna 
däremot är inramningen inte lika svag. Det finns dock ingen koppling mel-
lan filmerna, skrivuppgifterna och gruppdiskussionerna. De skönlitterära 
texterna läses åtskilda från de övriga uppgifterna i temaarbete. Här foku-
seras innehållet och sekvensering är starkare. Det är en elev som inleder 
diskussionen och läraren fyller sedan på med frågor knutna till texten. 
Eleverna får yttra sig fritt men de skall hålla sig till det bestämda innehål-
let. I mitt exempel från gruppdiskussionen ovan kan man se hur en elev 
fäller ett uttalande som ligger helt utanför ramarna, vilket också får till 
följd att diskussionen avstannar. 

I de iakttagelser av temaarbetet krig och våld som jag tycker mig kunna 
göra ser jag inga direkta kopplingar till yttre ramfaktorer som begränsar 
eller omöjliggör undervisningen eller dess innehåll. Anna har tillgång till 
flera lektionssalar där eleverna kan titta på filmerna och eleverna har god 
tillgång till datasalar när de skall skriva sina uppgifter. Det textmaterial 
som behövs finns lättillgängligt för alla elever. Däremot finns inre ram-
faktorer som komplicerar temaarbetet. Dessa inre ramfaktorer är Annas 
undervisningstrategi och framför allt den vaga syfteskommunikationen. 
Undervisningsstrategin försvårar för Anna att hålla ihop temaarbetet. Den 
svagaste länken i undervisningsstrategin är elevernas svala engagemang. 
Den blandning av film och skönlitterära texter som temat innehåller gör 
att det finns skäl att misstänka att eleverna prioriterar att enbart titta på 
filmerna framför att läsa och bearbeta de skönlitterära texterna. I kombi-
nation med de många och i viss mån motsägelsefulla syftena, som dessutom 
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inte kommuniceras med eleverna, leder detta till att svenskämnet får en 
vag framtoning. Anna presenterar en mycket tydlig planering inför detta 
temaarbete. Det framgår tydligt vad som skall göras och hur. Däremot är 
det svårare att se varför. Svenskämnet framträder i detta temaarbete både 
som ett färdighetsämne och som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, även 
om hon inte lyckas med det sistnämnda på det sätt som hon planerat. 

Beatrice
Beatrice har undervisat både på komvux och på yrkesförberedande pro-
gram. Vid tillfället för denna studie undervisade hon enbart på yrkesför-
beredande program, på hotell- och restaurangprogrammet år ett, två och 
tre samt i omvårdnadsprogrammet år ett. Omvårdnadsprogrammet år ett 
och hotell- och restaurangprogrammet år ett samläste i svenska. Jag följde 
Beatrice i all hennes svenskundervisning, sammanlagt 26 lektioner under 
åtta veckor. Omvårdnadsprogrammet och hotell- och restaurangprogram-
met år ett hade två 90-minuterslektioner i veckan. Hotell- och restaurang-
programmet år två hade en lektion i veckan om 90 minuter och en lektion 
varannan vecka om 200 minuter. Hotell- och restaurangprogrammet år 
tre hade en lektion i veckan om 90 minuter. 

De undervisningsexempel som ges här menar jag är representativa för 
Beatrice undervisningsstrategi och också innehållsmässigt för yrkesförbe-
redande program. De lektioner som presenteras i det följande benämns: 
�tt göra klart uppgifter, �okläsning, ”vetenskaplig rapport”, dialekter och 
sociala språkliga skillnader, argumentation/de�att vilka samtliga genom-
fördes i år två. �rgumentation/ �okrapport/muntlig framställning som 
genomfördes i år ett på hotell- och restaurangprogrammet och år ett på 
omvårdnadsprogrammet.

att göra klart uppgifter, bokläsning, ”vetenskaplig rapport”
De undervisningspass som presenteras här har flera olika innehåll efter-
som eleverna kom att syssla med flera olika saker samtidigt. Undervis-
ningen genomförs i hotell- och restaurangprogrammet år två. Klassen 
består av 26 elever. Under denna period genomför klassen sin APU, dvs. 
sin arbetsplatsförlagda utbildning. Vid detta tillfälle har den andra delen 
av klassen om 16 elever just återvänt från sin APU, medan de övriga tio 
just påbörjat den. 

Den första lektionen inleds med allmänt prat om hur eleverna har haft 
det på sin APU. 12 av 16 elever är närvarande. Stämningen är avslapp-
nad och god. Beatrice vänder sig till varje elev för att höra hur de upp-
levt APU:n. Beatrice nämner sedan att den andra delen av klassen ”har 
uppnått” två kursmål, nämligen debatt/argumentation och sociala språk-
skillnader och nu vill hon att även dessa elever skall arbeta med samma 
innehåll. De får välja vilket av de två de vill börja med. Eleverna får också 
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välja vilken nivå de vill lägga sig på, dvs. om de vill genomföra uppgiften 
på G-, VG- eller MVG-nivå. Beatrice berättar att G-nivån innebär att man 
enbart håller sig till och kan återge fakta medan: 

VG- och MVG-nivå kan ibland vara svåra att särskilja. Men jag 
brukar säga att kan du analysera och dra slutsatser och jämföra 
osv. så kan det bli VG eller MVG (intervju 2005-04-21). 

Beatrice hör sig därefter för hos eleverna om vilka olika uppgifter de ännu 
inte har gjort klart och de bestämmer sig sedan för att alla skall få göra 
klart de olika uppgifterna de ännu inte är klara med. Detta innebär att 
under denna första lektion arbetar eleverna med olika uppgifter. En av 
eleverna väljer vid detta tillfälle att gå till biblioteket och leta efter en bok 
hon måste läsa. Några elever skriver klart uppgifter de inte klarat i andra 
karaktärsämnen. Detta gör de i datasalarna. Under tiden sitter Beatrice 
kvar vid katedern medan eleverna arbetar med sina uppgifter. När någon 
elev har någon fråga går de fram till henne. En av de strategier Beatrice 
har för B-kursen är att alla elever skall läsa minst en bok per termin. Av 
dessa skall en roman vara skriven före 1900 och en roman skriven mel-
lan 1900 och 1950. Hon vill på detta sätt locka till läsning och hitta rätt 
litteratur till eleverna.

Ja, det handlar om att locka till läsning. Och Robinson Crouse tyck-
er de om och tjejer som tycker om romantik är det bara att slänga 
på Jane Austen osv. osv. Jag försöker verkligen att tänka: Vad kan 
tänkas passa den här eleven? (intervju 2005-04-21). 

Det är anpassning till elevernas behov och att flera av dessa elever inte 
läser i någon större utsträckning som är grunden för Beatrices strategi. 
Beatrice tillåter också eleverna att slutföra uppgifter från andra ämnen än 
svenska under svensklektionerna. Beatrice ser det inte alls som något pro-
blematiskt att svenskämnet är ett hjälpmedel åt andra ämnen. När elev-
erna genomför sina projektarbeten i år tre har de arbetat med vad lärarna 
kallar ”vetenskaplig rapport”. 

E: Ja, frågan här är vad som skiljer en vetenskaplig rapport i svensk-
ämnet från en rapport i andra ämnen. Men om jag tolkar dig rätt så 
jobbar du mera som att svenskämnet är det ämne som tar hand om 
formalia och liknande åt kärnämnena i ett slags samarbete?
B: Absolut! Det är precis så!
E: Det är ingen som skriver ett projektarbete om svenska språksti-
lar i tidningar eller något sådant?
B: Neej. De skriver om Coca-Cola och choklad och…
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E: Det är karaktärsämnena som de skriver om?
B: Ja. Så svenskan är formen och det gör mig ingenting
(intervju 2005-05-19).

De vetenskapliga rapporterna och projektarbetena får alltså sällan ett 
innehåll kopplat till svenskämnet. Sett mot bakgrund av Beatrices starka 
koppling till att undervisningen skall fokusera elevernas framtida yrkes-
behov framstår detta inte som något kontroversiellt. 

Dialekter och sociala språkliga skillnader
De elever som är klara med alla uppgifter får börja med att läsa ett ma-
terial som Beatrice gjort i ordning och som behandlar sociala språkskill-
nader. Detta material skall alla elever läsa igenom. Materialet består av 
ett antal artiklar om dialekter och sociala språkliga skillnader. Under två 
lektioner skall eleverna arbeta med detta material.

Lektion nummer två ställs in på grund av andra aktiviteter. Eleverna får 
därför i uppgift att läsa igenom materialet hemma. Den tredje lektionen 
inleds med att Beatrice går igenom hur diskussionen om sociala språkliga 
skillnader, som skall ske dagen efter, skall genomföras rent praktiskt. Alla 
skall sitta vända mot varandra, alla måste yttra sig minst en gång och alla 
måste lyssna på varandra och visa respekt. Beatrice kommer att vara ord-
förande och leda och fördela ordet under diskussionen. 

Materialet som eleverna har fått behandlar fyra områden inom språkso-
ciologi, nämligen; mansord, dialekter, politikerspråk och ungdomsspråk. 
Den uppgift eleverna skall genomföra innehåller följande moment:

Läs artiklarna.
Svara på frågorna.
Motivera varför du tycker på ett viss sätt. Svara inte bara ”bra” el-
ler ”dåligt”, ”ja” eller ”nej” eller liknande på någon fråga.
(planering 2005-03-09)

Under denna lektion går Beatrice noggrant igenom samtliga artiklar 
tillsammans med eleverna och förklarar ord och sammanhang som 
eleverna inte förstår eller som hon tror att de inte förstår. Exempel på 
sådana ord är patriarkat, mansnormord, cementerande, litterär. Efter 
genomgången får eleverna i uppgift att svara på de frågor som följer 
med materialet. Uppdraget till eleverna blir att ”tolka och analysera ar-
tiklarna”. Någon diskussion eller motivering till varför just detta inne-
håll skall behandlas, exempelvis genom anknytning till kursplanen, tas 
inte upp. Eleverna får sedan enskilt eller i grupp, arbeta vidare med 
artiklarna. Som hjälp för arbetet får de också använda biblioteket och 
Internet. Ingen av eleverna hinner dock i någon större utsträckning an-
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vända dessa läromedel. I princip arbetar de enbart med artiklarna i det 
utdelade materialet. 

Allt material är hämtat från tv-serien Värsta språkets hemsida.7 Sam-
manlagt sex artiklar finns i materialet. Ingen artikel är längre än en A-4 
sida. Tre artiklar behandlar dialekter. En artikel behandlar hur vi upp-
fattar dialekter, en annan handlar om dialekter i tv och en tredje artikel 
handlar om älvdalsmål. De övriga artiklarna behandlar var och en av de 
övriga områdena: mansord, politikerspråk och ungdomsspråk. Enligt min 
bedömning är samtliga artiklar mycket personligt hållna och några är till 
sitt innehåll förhållandevis ytliga och också förvånansvärt värderande. 
Så beskrivs t.ex. politikerspråk som att: ”Så fort det drar ihop sig till val 
gör politiker i stort sett vad som helst för att du ska rösta på dem.” Eller: 
”Problemet med politikerspråk är att politiker ofta vill säga allt och ing-
enting på en och samma gång för att sen kunna ändra sig.” Älvdalsmålet 
beskrivs på en halv sida och exemplifieras med tre ord och tre meningar. 
Längst är artikeln om mans- och kvinnospråk. Här beskrivs ganska in-
gående och med flera exempel att språket är normerat utifrån ett manligt 
perspektiv. Här ges ett exempel från idrotten: 

Tittar vi på idrotten så verkar män inte alls ägna sig åt det. Däre-
mot verkar det finnas hur många damer som helst som sportar. Vi 
har damfotboll, dambandy, damhandboll, Tjejvasan och tjejmilen. 
Herridrott är det däremot ont om.

Ett annat exempel behandlar relationen mellan manligt och kvinnligt 
språk. 

Tjejgrupp hör vi talas om men killgrupp, vad är det?” ”Skällsor-
den om männen handlar nästan uteslutande om att vara omanlig, 
det vill säga att vara som en kvinna.” ”När det gäller tjejer hand-
lar de flesta om att vara sexuellt frisläppt. Man är hora, fnask, lu-
der och slampa. 

I texten om ungdomsspråk exemplifieras hur ungdomar i Stockholm ta-
lade förr och hur vuxna förfasade sig över hur illa den tidens ungdomar 
talade. Syftet med denna text är att beskriva att vuxna alltid har förfasats 
över hur illa ungdomar talar och att dagens ungdomar alltså inte behöver 
oroa sig särskilt över detta. 

De frågor som eleverna skall besvara skulle kunna beskrivas utifrån 
följande kategorier: 
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•	 Ge	exempel-frågor	är	frågor	av	typen:
 Ge exempel på skillnader mellan manligt-kvinnligt språk. Ge 

exempel på olika dialekter och vad som kännetecknar dem. Ge 
exempel på flera yrkeskategorier som har ett ”eget” språk. Hur 
låter ungdomsspråk idag? Vad är det för skillnad på dagens ung-
domsspråk och det som talades för 100 år sedan?

•	 Varför-frågor	är	av	typen:
 Varför finns det dialekter? Varför har vissa dialekter bevarats 

medan andra försvunnit? Varför tror du att politiker talar som 
de gör? Varför tror du att det finns ungdomsspråk? Varför är 
kursmål och betygskriterier skrivna på ett byråkratiskt språk?

•	 Resonerande/argumenterande	frågor:
 Är det viktigt att det finns språkliga skillnader mellan könen 

eller ska man försöka att radera ut dem? Är det viktigt att vis-
sa personer talar samma riksspråk och i så fall vilka personer? 
Tycker du att man skall få prata sin egen dialekt i TV? Får lä-
rare ha olika dialekter? Vad tänkte du när du läste texten? Hål-
ler du med om det som står eller inte?

Frågorna är jämnt fördelade mellan de olika kategorierna. Svaren på ”ge 
exempel-frågorna” och ”varför-frågorna” går att hämta direkt ur materia-
let. De kan därmed betraktas som reproducerande kunskap. Eleverna kan 
oreflekterat överföra information från materialet till sina anteckningar. En 
fråga i materialet, ”Ge exempel på olika dialekter och vad som känneteck-
nar dem” skulle jag vilja beskriva som mycket omfattande och krävande 
eftersom ingen genomgång eller presentation av olika dialekter har genom-
förts. I den avslutande diskussionen framgår också detta av att eleverna 
enbart ger exempel på dialekter, men inte vad som kännetecknar dem. 

Det samlade intryck som jag får under den fjärde lektionen, då den av-
slutande diskussion genomförs, är att den sker under ”lättsamma” former. 
Beatrice inleder lektionen med att kontrollera närvaron. 15 av 16 elever 
är närvarande. Innan diskussionen börjar går hon igenom konsten att ar-
gumentera. Denna genomgång har ingen direkt koppling till den diskus-
sion om dialekter och sociala språkliga skillnader som senare följer. Bea-
trice nämner att i en argumentation/debatt måste de argument/åsikter som 
förs fram grundas på fakta och inte innehålla personangrepp eller hot eller 
grundas på känslor. Någon ytterligare övning eller exemplifiering av argu-
mentation/debatt genomförs inte. Senare visar det sig att denna korta ge-
nomgång syftar till att förbereda eleverna för den argumentationsövning, 
som kommer efter arbetet med dialekter och språkliga skillnader. 

Under diskussionen som följer relaterar eleverna flera av sina svar till 
egna erfarenheter och funderingar i form av resor och andra möten med 
människor som de upplevt talat på ett annorlunda sätt. En hel del avvi-
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kelser från ämnet sker när de t.ex. berättar om någon resa de gjort. Bea-
trice försöker att få eleverna att relatera sina erfarenheter till de frågor 
som ställts, men eleverna lyckas inte att göra detta i någon nämnvärd ut-
sträckning. När Beatrice ber eleverna att ge exempel på dialekter och vad 
som kännetecknar dem ger eleverna flera exempel på dialekter som göte-
borgska, värmländska, skånska, norrländska och gotländska. Några exem-
plifieringar ges dock inte förutom skånskan med sitt skorrande r. Övriga 
dialekter beskrivs istället som ”att det låter rätt mysigt” (värmländska), 
”att de ger intryck av att vara goa och glada” (göteborgska) och ”att de 
drar ut på orden” (norrländska). 

En sammanfattning av innehåll, arbetsform och gestaltning skulle kunna 
beskrivas på följande sätt. Innehållet, som alltså är språksociologi, behand-
lar fyra moment inom området. Materialet är såväl valt som tillhanda-
hållet av läraren. Innehållet kan beskrivas som förhållandevis lättillgäng-
ligt och i viss mån värderande, men också provocerande. Material är litet 
och hämtat från en hemsida på Sveriges Television. Även om andra möj-
ligheter till andra kunskapskällor erbjuds eleverna tas dessa inte tillvara 
av dem. Eleverna arbetar i princip endast med det tillgängliga materialet 
och detta sker antingen enskilt eller i grupp. Eleverna relaterar i mycket 
ringa utsträckning sina svar till materialet. Det är deras egna erfarenheter 
och funderingar som är den avgörande källan. De allra flesta av frågorna 
i materialet lämnas obesvarade.

Under den tid jag går runt bland eleverna under dessa lektionspass slås 
jag av hur mycket individualiserad undervisningen är. Visserligen kan 
eleverna fråga varandra om de olika uppgifterna, men det handlar nästan 
uteslutande om att varje elev själva skall söka och tolka fakta och infor-
mation de hittar. Redovisningarna, däremot, sker gärna i helklass eller i 
mindre grupper. Den ovan presenterade ”vetenskapliga rapporten” däre-
mot, är ett exempel på en individualiserad uppgift som enbart redovisas 
inför läraren, som kommenterar och bedömer den. 

Beatrice har en mycket stark inramning av lektionerna även om det till 
det yttre inte ser så ut. Eleverna talar fritt med varandra över hela klass-
rummet, utan att enligt min bedömning störa andra elever, och de rör sig 
mellan klassrummet och datasalar och bibliotek. Även när det gäller tem-
pot mellan de olika momenten i undervisningen, ”its pacing, the rate of 
expected acquisition” (Bernstein 19996/2000) och vilka bedömningskri-
terium som gäller ”the criteria” (Bernstein 1996/2000) är inramningen 
svag. Kontrollen över den sociala ordning vill jag dock beskriva som stark. 
Alla elever behandlas lika i betydelsen att alla skall göra alla uppgifter. 
Beatrice är den som håller kontroll över denna ordning. När hon har ge-
nomgång med eleverna styrs kommunikation, dvs. ”the selection of com-
munication”, its sequencing” och ”the control over the social base wich 
make this transmission possible” (Bernstein 1996/2000), mycket starkt 
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av henne. Ingen elev tillåts lämna klassrummet innan denne har redovisat 
vad han/hon skall göra. Beatrice ger också uttryck för att det skall råda 
ett gott språkbruk i klassrummet. Hon reagerar genast på svordomar och 
andra nedsättande uttryck. Även om inramningen av lektionen måste be-
skrivas som mycket stark är stämningen i klassrummet god. 
argumentation/debatt
Lektionen inleds med att Beatrice frågar eleverna vad argumentation är 
varpå en elev svarar ”Att slåss med ord.” Beatrice nöjer sig med detta svar 
och skriver sedan på tavlan:

Tes = huvudåsikt
Argument = varför, dvs. orsaken till att man har den åsikt man 
har.
Därefter genomförs en övning som består i att eleverna får skri-
va en tes på ett papper och sedan två argument som stödjer tesen. 
Sedan skiftar eleverna papper och får bemöta de två argumenten. 
En av teserna lyder: Förbjud tv-reklam! Argumenten som stödjer 
tesen är:
1. reklam stör tv-tittandet, särskilt när man ser film
2. reklamen är ofta osaklig och bygger på att jag skall köpa något. 
Motargumenten är: 
1. avbrotten med reklam ger tillfälle till fikapauser etc.
2. reklamen är kanske osaklig men kan istället ses som underhåll-
ning, som vuxen vet man det.

Övningen tycks i huvudsak gå ut på att öva formen för debatt/argumenta-
tion. Övningen sker under mycket kort tid och eleverna lägger inte ner 
någon tid på att söka fakta eller mer ingående argumentation, vilket na-
turligtvis bidrar till att debatten/argumentationen inte kan bli särskilt in-
gående eller lång. Under denna lektion bestämmer Beatrice och eleverna 
också vilket ämne som skall utgöra debattämne för den kommande debat-
ten/argumentationen. Eleverna föreslår ämnen som dödshjälp, dödsstraff, 
Irakkriget, alkohollagen, rökförbud på krogen, fildelning. Efter en kortare 
diskussion kommer de fram till ett ämne: dödsstraff – för eller mot? 

Eleverna delas sedan upp i två grupper. En grupp är för dödsstraff och 
en emot dödsstraff. Eleverna får två lektioner på sig för att söka fakta och 
information om dödsstraff. Dessa två lektioner är likadana till sin struk-
tur. Beatrice inleder med att ta upp närvaron och frågar sedan eleverna 
om de har några frågor och hur arbetet fortlöper. Därefter beger sig alla 
elever till datasalarna för att fortsätta söka fakta och information på In-
ternet. Beatrice går under denna tid runt bland eleverna och hjälper dem. 
När jag frågar Beatrice hur hon förhåller sig till detta att eleverna häm-
tar fakta och information från Internet, menar hon att det har både sina 
fördelar och nackdelar.
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Både och. Det kan vara bra. Vi jobbar ganska mycket med att.. käll-
kritik. De måste visa mig vad de tagit fram. Och så berättar jag om 
det är en sida de får använda sig av eller inte 
(intervju 2005-05-19). 

Beatrice går inte djupare in på vad hon menar med källkritik och har inte 
heller någon gemensam genomgång med eleverna om detta under den tid 
jag är med. Hon menar dock att det finns elever som klarar av att hitta 
bra information på vad Beatrice kallar officiella hemsidor, som t.ex. riks-
dag, regering, RFSU, Amnesty, Djurens rätt etc. 

Den sista lektionen jag deltar med hotell- och restaurangprogrammet 
år två avslutas med en argumentation/debatt kring ämnet dödsstraff – för 
eller mot? Beatrice inleder lektionen med att ta upp vilka regler som gäl-
ler för debatten.

1. Bara en talare i taget. 
2.  En ordförande som skall leda och fördela ordet skall utses. 
3.  Alla måste säga någonting.
4.  Ingen får föra fram sitt eventuella andra argument förrän alla fört fram 

sitt första argument. 

Eleverna sätter sig sedan i två rader emot varandra. Ordförande sitter på 
den ena kortsidan och Beatrice på den andra. Beatrice tar också upp kri-
terierna för VG och MVG. För VG krävs att man inte avbryter varandra, 
att man inte använder någon annans argument, att man inte använder 
svordomar och att språket inte är talspråkligt. För MVG gäller detsamma 
förutom att kraven är ännu högre. 

Under de 45 minuter som debatten sedan pågår för varje elev fram sitt/
sina argument. Det intryck jag får av den efterföljande debatten är att den 
är mycket välstrukturerad och att många intressanta argument för och mot 
dödsstraff förs fram. Eleverna följer till punkt och pricka de regler som 
har ställts upp. Några av de argument som presenterades var:

För dödsstraff Mot dödsstraff
mord är mänsklighetens svåraste brott staten har ingen rätt att döda
mord kränker liv och värde dödsstraff kränker också liv
dödsstraff avskräcker dödsstraff avskräcker inte
det finns extrema situationer som  
kräver dödsstraff mördare skall straffas  
 ja – men inte avrättas
rättsstaten kräver dödsstraff utveckla fängelsevården
 istället
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har man inte förbrukat rätten till  
liv om man tagit dödsstraff strider mot
någon annans liv? grundläggande mänskliga rättigheter

Alla elever nämner minst ett argument. Flera av de argument som nämns 
är snarlika. Beatrice var mycket nöjd med eleverna efter debatten och be-
römde dem och avslutade debatten med att säga: ”Jag hoppas att ni har 
lärt ert något om detta.” Vad Beatrice menar med sin avslutande kommen-
tar är inte alldeles klart. En tolkning är att hon menar att eleverna lärt sig 
frågeställningar och argumentation kring frågan. En annan tolkning kan 
var att hon menar att eleverna nu lärt sig konsten att argumentera, vilket 
i detta fall bl.a. innebär konsten att kunna vänta på att få ordet och kon-
sten att lyssna. Inte någon av eleverna presenterar några fakta tillsammans 
med sina argument. Inte heller presenteras några källor för de argument 
som förs fram. Även om de allra flesta av de argument som presenterades 
var relevanta och intressanta framstår de, sett ur ett argumentationsper-
spektiv, oftast som känslomässiga. Någon avslutande diskussion kring de 
olika argumenten, dess hållbarhet och relevans fördes inte. 

De olika inslag av svenskundervisning som hotell- och restaurangelever-
na i år två genomfört har, enligt min tolkning, vissa tydliga och genomgå-
ende drag. Inramningen är stark. Beatrice undervisningsstrategi är tydlig 
och genomgående. Lektionerna inleds med en noggrann närvarokontroll 
och eleverna får efter en kort genomgång arbeta självständigt eller i grupp 
med de olika uppgifterna. Det finns bestämda uppgifter som skall genom-
föras även om dess sekvensering och kriterierna för uppgifterna är svaga. 
Kommunikationen under debatten/argumentationen måste beskrivas som 
mycket starkt inramad. 

Under argumentations/debattlektionerna ställde jag mig ofta frågan 
vad som kunde utpekas som svenskämne i detta sammanhang och inte 
minst vad som transformeras? För Beatrice är bilden tydlig, dvs. att argu-
mentera i sig är detsamma som ämnet svenska i skolan. Att argumentera 
i detta sammanhang får dock nästan uteslutande en formell funktion. När 
jag frågar Beatrice om det är själva terminologin, tes- argument- motar-
gument, hon är ute efter svarar hon:

Ja, det är lite grundläggande. Det är inte på något sätt någon hög 
nivå, men på lite grundläggande nivå. Så att de i alla fall sett att 
begreppet tes faktiskt förekommer då och då. Och har man aldrig 
det … det handlar också om det här med livskunskap. Det hand-
lar om att kunna fungera i samhället, att inte behöva sitta och läsa 
tidningen och behöva tänka: ”Det här förstår jag inte.” Och sedan 
lägga det åt sidan, utan faktiskt veta vad en tes är. Förstå vad ett 
argument är. Kunna följa en debatt på tv och säga att: ”Han har 
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slut på argument för nu börjar han… (intervju 2005-05-19).

Det finns en stark samhällelig ambition i Beatrice resonemang. Den starka 
fokusering på formen i argumentationen gör att denna undervisningssek-
vens framstår som svenska som färdighetsämne. Argumentation framstår 
i första hand som en teknik. Det är färdigheten som sådan som fokuse-
ras, inte innehållet. Sett ur transformationsaspekten anpassar, ”adapta-
tion”, (Shulman 1987)) Beatrice innehållet till hennes föreställning om 
den specifika elevgruppen. ”Knowledge of learners and their characteris-
tics” (Shulman 1987) framstår därmed som den primära källan för hennes 
undervisning. Beatrice markerar inte alls lika tydligt att det också krävs 
djupa faktakunskaper i en god argumentation och att en argumentation 
kan innehålla mer eller mindre relevanta och giltiga argument. 

Det finns inga yttre ramfaktorer som direkt begränsar denna undervis-
ningssekvens. Klassen består aldrig av fler än 16 elever. Det finns tillgång 
till datorer, bibliotek och grupprum för alla elever. Enligt min uppfattning 
får eleverna gott om tid för att söka fakta och information på Internet. 
Läraren hinner att gå runt bland eleverna för att bistå dem. 

Det spänningsfält som genomsyrar denna undervisningssekvens vill jag 
beskriva som en spänning mellan fostran/disciplinering och självständig�
het. Mot bakgrund av den föreställning om de elevgrupper hon har och 
de mål hon har med sin svenskundervisning transformeras svenskämnet/
argumentationen till formalia och disciplinering. Den ambition som Bea-
trice tidigare uttryckt, att eleverna skall kunna argumentera för sin sak 
och därmed framstå som självständiga och kritiska samhällsmedborgare 
framkommer inte lika tydligt. 

argumentation/bokrapport/muntlig framställning
Argumentation, bokrapport och muntlig framställning genomfördes med 
elever från hotell- och restaurangprogrammet år ett och omvårdnadspro-
grammet år ett. Klassen består av sammanlagt 27 elever varav 22 flickor 
och 5 pojkar. Innan lektionen startar presenterar Beatrice mig för elev-
erna. Ingen av eleverna ställer någon fråga eller reagerar på något annat 
sätt. Därefter kontrollerar Beatrice närvaron noggrant genom att läsa upp 
samtliga elevers namn. Detta är den första lektionen efter sportlovet så 
Beatrice frågar eleverna hur lovet har varit och vad de gjort. Detta samtal 
pågår ca tio minuter. Därefter går hela klassen igenom de tio uppnåen-
demål som finns för svenska A-kursen. De konstaterar att de redan ”har 
gjort” samtliga mål. Beatrice summerar det hela med att säga: ”Vi har ju 
gjort det mesta men nu skall vi finslipa allt. Vad skall vi göra nu?” Där-
efter följer en diskussion och Beatrice skriver på tavlan:

– Grupparbete
– Muntlig framställning
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– Läsa
– Fördjupningsarbete (vetenskaplig rapport- enskilt)
– Tidning
– Reflekterande uppsats.

Beatrice understryker att ”alla måste få så många chanser som möjligt.” Min 
tolkning av detta uttalande är att Beatrice menar att ”finslipningen” inne-
bär att alla elever ges en chans att arbeta med varje uppnåendemål på ett 
tillfredsställande sätt så att de alla får chansen till ett godkänt betyg. Efter 
några minuters diskussion beslutas att hotell- och restaurangeleverna skall 
börja läsa en valfri bok medan omvårdnadseleverna sitter kvar i klassrum-
met. Beatrice vill gå igenom vad argumentation och tes är med dessa elever. 
Under hela denna tid har Beatrice suttit kvar vid katedern. Detta visar sig 
senare vara en genomgående strategi hos Beatrice. Hon sitter ofta vid kate-
dern och låter eleverna komma fram till henne med sina frågor. Ibland går 
hon runt bland eleverna och frågar dem om de behöver hjälp med något. 
Det senare är dock vanligast när de arbetar i datorsalar. En annan aspekt 
av Beatrices undervisningsstrategi som jag uppmärksammar är att hon ofta 
har långa dialoger med eleverna, enskilda elever eller grupper av elever, och 
talar till och med dem i förtrolig ton. Jag uppfattar stämningen som god och 
Beatrices ambitioner att tillmötesgå eleverna framträder tydligt.

De sex eleverna från omvårdnadsprogrammet genomför sedan en enkel 
argumentationsövning efter att Beatrice kortfattat gått igenom vad en tes 
och ett argument är. En tes förklaras som ”en huvudåsikt” och argument 
är ” de ord som man använder för att prata om något dvs. varför”. Där-
efter ger Beatrice ett exempel på en tes: ”Förbjud dödsstraff”. Hon un-
derstryker att man vid argumentation inte skall ljuga, hota eller använda 
personangrepp. Några exempel på personangrepp ges inte. Slutligen får 
eleverna genomföra övningen som består i att de skall skriva en tes och 
två argument för tesen. Sedan byter de teser med varandra och skriver två 
motargument. De läser sedan upp tesen och de fyra argumenten och dis-
kuterar sedan argumenten. En ganska intensiv diskussion kommer igång 
och eleverna är mycket engagerade. Beatrice går igenom nästan varje ar-
gument med eleverna och ställer frågor till dem. Beatrice är mycket noga 
med att alla elever får tala och att eleverna visar varandra respekt. När 
tio minuter av lektionen återstår kommer de 21 eleverna från hotell- och 
restaurangprogrammet tillbaka. En kort diskussion uppstår om den munt-
liga framställningen skall genomföras enskilt eller i grupp. Beatrice svarar 
att eleverna själva får välja redovisningsform. 

Anledningen till att Beatrice genomför genomgången enbart med omvård-
nadseleverna är att dessa elever inte genomfört denna övning tidigare, och 
som tidigare nämnts vill hon att ”alla måste få så många chanser som möj-
ligt.” Beatrice är även i denna klass noga med formen för argumentationen 
även om hon också diskuterar argumenten med eleverna. En intressant in-
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cident inträffar under övningen. Två elever blir så engagerade i debatten att 
de använder fler argument än vad de skrivit ned. Beatrice reagerar då med 
att säga: ”Men nu argumenterar ni ju på riktigt!” En inte orimlig slutsats 
man kan dra av detta är att eleverna på det hela är införstådda med vad en 
argumentation innebär och vilka regler och förhållningssätt som krävs för 
att argumentationen skall kunna beskrivas som rättvis och god. 

De elever som börjat att läsa en bok skall redovisa denna med hjälp 
av vad Beatrice kallar ”bokrapport” eller ”citat och kommentar”. Denna 
uppgift innebär följande för eleverna:

– Skriva en inledning där du talar om vem som skrivit boken och 
mycket kortfattat beskriver vad boken handlar om (tre till fyra 
meningar räcker).
– Välj två eller tre citat som berör dig i boken
– Citaten du väljer ut kan göra dig arg, förvirrad, överraskad, led-
sen, full i skratt, provocerad, upplyst och så vidare. Förklara vad 
det är som gör att du känner som du gör.
– Skriv ner dina tankar och reflektioner kring citaten och försök att 
tala om vad författaren vill säga med boken 
(planering 2005-04-27)

Beatrice ger flera skäl till att eleverna skall skriva dessa ”citat och kom-
mentarer”. För det första vill hon stimulera till läsning. För det andra kan 
inte eleverna hämta något från Internet. För det tredje kan hon kontrol-
lera att eleverna faktiskt har läst boken. Hon menar att hon tydligt kan 
se om de har läst boken, därför att om eleverna plockar citat som inte 
har något med varandra att göra, eller som de inte kan förklara, kan hon 
misstänka att de inte har läst boken. Avslutningsvis vill hon veta vad som 
händer med eleverna när de läser. Det sistnämnda lyfter Beatrice fram 
som särskilt viktigt. Beatrice ger här uttryck för ett slags ”intimisering” 
(Ziehe 1993), men denna tar sig endast uttryck i att eleverna lämnar in 
en skriftlig redogörelse. Denna skriftliga redogörelse läser och bedömer 
hon sedan. Några samtal i helklass kring de lästa verken har inte Beatri-
ce. För att kunna göra detta krävs att det finns helklassuppsättningar och 
inte minst att det finns en bok som passar alla. 

Vi gör inte detta. Vi har inte riktigt det. Jag har funderat på att ha 
en klassuppsättning, men jag får det inte riktigt att gå ihop med 
det här rättvisemålet. Man skall utgå ifrån elevernas intresse och 
alla skall ha chansen. Det är svårt att hitta en bok som passar alla 
(intervju 2005-03-24).

Återigen framträder rättvisekravet och allas chans som den avgörande käl-
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lan för Beatrices svenskundervisning. Några uttryck för kollektiva samtal 
och diskussioner kring skönlitteratur ger inte Beatrice. 

Vid lektion nummer två finns ytterligare två lärare med i klassrum-
met. De är med som stödlärare. Ingen av dessa två lärare är svensklärare. 
Strategin för den muntliga framställningen kan kortfattat presenteras på 
följande sätt:

– kursplanemål som lyfter fram muntlig framställning presenteras
– eleverna för själva välja innehåll och om de skall redovisa en-
skilt eller i par
– betyg sätts för varje enskild elev
– redovisningen skall ske inför helklass och alla måste redovisa.

Eleverna får tre 90-minuterslektioner för att söka fakta och information. 
Några av de ämnen som eleverna väljer är: En Tunisienresa med mormor, 
Flodvågskatastrofen, Line dance, Häxor, Digerdöden, Valar, Mexiko, 
Astrid Lindgrens barnsjukhus. Som synes har inte dessa ämnen någon 
koppling till språk eller litteratur. Under de tre 90-minuterslektionerna 
inleds varje lektion med att Beatrice tar upp närvaron och frågar eleverna 
om de har några frågor. Därefter går de allra flesta elever till datorsalarna 
eller biblioteket. Beatrice och jag går runt bland eleverna och Beatrice hjäl-
per dem som frågar efter hjälp. Under den tid vi går runt bland eleverna 
fundera jag, än en gång, över vad som är svenskämne i detta samman-
hang och vad det är som transformeras? Jag uppfattar lektionerna som 
enahanda samtidigt som ett stort ansvar läggs på de enskilda eleverna. 
Det ligger inte inom ramen för denna studie att undersöka elevers upp-
fattning om svenskämnet men medan jag går runt bland eleverna undrar 
jag ändå mycket över vad de tänker om svenskämnet i detta sammanhang. 
Eleverna är dock mycket ambitiösa och de allra flesta söker intensivt på 
Internet efter fakta och information. 

När redovisningarna genomförs sker de i stort sett på samma sätt. Elev-
erna står framme vid katedern och på olika sätt presenterar de vad de kom-
mit fram till. Några läser direkt ur manus medan andra är något friare i sin 
framställning. Några har kartor och andra föremål med sig som de visar 
upp. De allra flesta presenterar mycket fakta, men ingen använder sig av 
hjälpmedel som t.ex. cd-spelare, overheadapparat eller liknande. Tolv re-
dovisningar genomförs och Beatrice lyssnar, uppmuntrar och ställer frågor 
till eleverna. Hon nämner också vikten av att skilja på talspråk och skrift-
språk, men någon exemplifiering av detta görs inte. Någon större avslutan-
de kommentar eller genomgång av elevernas redovisningar genomförs inte. 
Inte heller kommenteras muntlig framställning i sig, i förhållande till t.ex. 
de kriterier som finns i det nationella provet eller de mer generella skriv-
ningar som finns i kursplanen för svenska A.
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Kortare genomgångar och enskilt arbete eller grupparbete är den under-
visningsstrategi som framträder tydligast under dessa lektioner. Redovis-
ningar sker ofta i helklass förutom när skriftliga uppgifter redovisas. Detta 
sker enbart mellan varje enskild elev och läraren. Eleverna hämtar fakta 
och information företrädesvis från biblioteket och Internet. Återsamling 
i klassrummet några minuter innan lektionen slutar sker när eleverna ar-
betat självständigt. Svenskämnet framstår som momentindelat och dess 
gränser gentemot andra ämnen, som t.ex. under den muntliga framställ-
ningen, måste beskrivas som mycket svaga. Klassifikationen är alltså svag. 
En annan reflektion som kan göras är att många av de moment som ge-
nomförs behandlas under förhållandevis kort tid vilket försvårar en grund-
ligare genomgång av innehållet. Inramningen i undervisningen framstår 
som stark. Läraren är den tydliga ledaren i klassrummet men eleverna ges 
ändå ibland mycket utrymme att bestämma innehåll, arbets- och redovis-
ningar. Vad gäller innehållet som sådant framträder inte några exempel på 
”representation” (Shulman 1987). När Beatrice understryker skillnaden 
mellan tal- och skriftspråk nämns detta enbart. Detsamma gäller debat-
ten/argumentationen kring dödsstraff. Beatrice ger inga exempel, demon-
strationer, analogier etc. på vare sig sakfrågan dvs. dödsstraff eller på vad 
som kännetecknar en debatt/argumentation. 

Uppfattning om svenskämnets roll och funktion  
i skola och samhälle
Vilka uppfattningar om svenskämnets roll och funktion i skola och sam-
hälle kan man utkristallisera hos de fyra lärarna och hur motiverar de 
sina uppfattningar och hur skall dessa uppfattningar tolkas och förstås? 
Hur förhåller sig lärarnas uppfattningar till deras pedagogiska praktik 
och vilka är de yttre och inre ramar som ligger till grund för uppfattning-
arna och de konkretiseringar av undervisningen som vi kunnat se? I det 
följande kommer dessa frågor att behandlas. Varje lärares uttalade upp-
fattning kommer att beskrivas och diskuteras. Dessutom presenteras vil-
ken uppfattning de har om läromedel och vilka läromedel som de i första 
hand använder sig av i sin undervisning. 

Adam
Som tidigare framgått kopplar Adam svenskämnet starkt till läroplanen. 
Svenskämnet skall bidra till personlighetsutveckling och till att eleverna kan 
hitta sin roll som samhällsmedborgare. A-kursen i svenska öppnar upp för 
värdegrundsfrågor. Det handlar om att stöta och blöta upplevelser och er-
farenheter, eller som Adam uttrycker det: ”Att det ligger i ämnets natur. Att 
få läsa, diskutera och skriva om frågor som berör mig och som är viktiga 
för mig som människa och för att jag skall fungera på ett bra sätt” (inter-
vju 2004-03-08). Detta sker främst genom samtal och skrivande. Samtalet 
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är överhuvudtaget den undervisningsform som Adam gärna använder sig 
av. Samtalet ses som likvärdigt skrivandet. Adam talar inte om olika for-
mer av samtal. Samtalet framstår som både form och innehåll när Adam 
uttrycker att svenskämnet skall behandla ”[…] vad som är viktigt för mig 
som människa och för att jag skall fungera på ett bra sätt”. Samtalsformen 
blir därmed också en del av ”intimiseringen” (Ziehe 1993). 

Adam menar att svenskämnet, dess innehåll och gränser mot andra äm-
nen, är vaga men han upplever det inte alls som något problem. Tvärtom 
ser han att det ger fler möjligheter till variation vad gäller såväl innehåll 
som arbetsformer. Att undervisa i svenska med ett mer eller mindre fast-
lagt innehåll intresserar inte Adam.

[D]å är det bättre att jobba med förhållningssätt. För det vet vi 
om framtiden, att vi behöver ha kunskap om vårt förhållningssätt, 
värdegrunden osv. Att man kan reflektera på nytt. Däremot vet jag 
inte vilka faktakunskaper som behövs. Så det känns bra. Att lära 
sig att lära. Att veta var information kan sökas. Att kunna sovra, 
sortera, hantera, utreda osv. Det kommer vi att kunna behöva även 
i framtiden (intervju 20004-09-30).

Adam visar på ett plan att han tilldelar skolan en liten roll som kunskaps-
förmedlare, när han åberopar ”att lära sig att lära” och hans egen mer 
eller mindre skeptiska inställning till faktakunskaper. Det är mer av för�
hållningssätt och kompetens för att möta framtiden som står i fokus för 
svenskundervisningen och dess innehåll. 

Fakta är för Adam detsamma som att rabbla upp olika grammatiska 
termer, att kunna nämna olika författare och deras verk, att känna till 
olika litterära epoker osv. Faktakunskap kopplas samman med en syn 
på fakta lösryckt från sitt sammanhang och detta vill Adam komma bort 
från. Frågan är dock om inte denna koppling i sin förlängning kan få som 
konsekvens att faktakunskaper så att säga inte ges någon vikt alls. Un-
dervisningen och dess innehåll blir mer form än innehåll. Att läsa, tala, 
skriva och kunna söka information blir innehållet tillsammans med de 
fostrande målen. 

Adam har en mycket positiv inställning till de nationella proven i svens-
ka. Hans förhållande till dem och till kursplanemålen visar att han ser 
dem som centrala styrdokument och de utgör därmed viktiga yttre ram-
faktorer för hans svenskundervising. Detta kan tolkas som en stor tilltro 
till, men också ett behov av, styrning och centrala direktiv. Samtidigt av-
står han dock från att analysera och tolka styrdokumenten.

Jag tycker att de nationella proven i svenska är bra. De är en bra 
avstämning av kursmålen och jag brukar alltid ha med mig dem. Det 
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är så lätt och bra att använda. Så här ser en hygglig debattartikel 
ut! Jag tycker att de är bra. De har bra betygskriterier. Jag tycker 
att de nationella proven är jättebra! (intervju 2004-03-08).

Litteraturhistoria och litteraturundervisning får en allt mer undanskymd 
roll i Adams svenskundervisning. 

Ja, det varierar något. Nu arbetar vi på lite olika sätt. Just nu arbe-
tar vi ämnesintegrerat i svenska B tillsammans med andra ämnen. 
Så då blir litteraturen ett medel och kanske vi har mer fokus på 
modern litteratur. Och med modern litteratur menar jag 1900-talet 
i största allmänhet. Det är väldigt lite av det andra. Det måste jag 
säga (intervju 2004-03-08).

Eleverna bör få möta centrala litteraturvetenskapliga begrepp som rea-
lism, modernism, kafkastämning osv., menar Adam, men skönlitteraturen 
är först och främst ett medel för skrivande och samtal kring etiska och 
samhälleliga frågor. Vid ett flertal tillfällen återkommer Adam till detta 
med skönlitteratur som medel för behandling av andra existentiella frå-
geställningar. 

Men jag kan ju säga att det blir väldigt lite litteraturhistoriska mo-
ment. Det blir väldigt lite av det. Snarare kan man plocka in av all 
den litteraturhistoriska litteraturen i sådana här teman 
(intervju 2004-09-10). 

Överhuvudtaget detta med att skriva och tala mer än hårdstoff när 
det gäller litteraturhistoria. Jag tycker att litteraturhistoria och annan 
litteratur handlar om att få pröva sina egna erfarenheter kring frågor, 
mer än att man skall lära sig för sakens skull. Inte för den här klas- 
siska bildningskunskapen. Den står jag inte så stark för. Det måste 
jag säga (intervju 2004-03-08).

Adam ifrågasätter också starkt att det skulle finnas någon bestämd lit-
terär kanon och han ifrågasätter också om man kan tala om något kul-
turarv år 2004. När han får frågan om han skulle kunna låta elever från 
det samhällsvetenskapliga programmet lämna gymnasiet utan att få möta 
Strindberg svarar han:

Ja! Men då har jag nämnt andra saker istället som jag tror är minst 
lika viktigt. Den här Alsheimer i Jönköping tar upp en del intres-
santa perspektiv och han använder sina resonemang om att litte-
raturen handlar om att reflektera kring, att lära sig att växa som 
människa. Det är därför han låter sina juridikstuderande läsa skön-
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litteratur. Det tycker jag är ett jätteintressant perspektiv, att det är 
för att tänka som man skall läsa. Inte för sakens egen skull. Där 
tycker jag att litteraturen har något att ge. Dostojevskij, Söderberg. 
Där kommer mina idoler. De eviga frågorna, värdegrundsfrågorna. 
Där tycker jag att viss litteratur har mycket att ge
(intervju 2004-03-08).

En liten passus som bör nämnas i detta sammanhang är att grunden i Als-
heimers (2004) budskap, så som jag tolkat det, är en plädering för fakta-
kunskap och klassisk bildning. Denna faktakunskap och klassiska bildning 
är som bekant något som Adam tar avstånd ifrån. En intressant fråga är 
om Alsheimer skulle rekommendera dagens gymnasieelever att inte läsa 
Strindberg? Vad Adam kan tänkas vara ute efter här är troligen tanken 
på bildning som process snarare än som den produkt i den mening jag vill 
tolka att Alsheimer ger den. 

Någon grammatikundervisning som han själv mötte den på gymna-
siet i form av att ta ut ordklasser eller satsdelar bedriver Adam inte alls. 
Han säger sig ha gjort det en gång för fem år sedan. Språkriktighetsfrå-
gor behandlar han fortlöpande i samband med elevernas skrivande. Om 
han märker att flera elever i klassen har likartade svårigheter kan han ha 
gemensamma genomgångar. Här menar han dock att han kunde bli bätt-
re på detta. 

Det brukar jag göra ibland så då, det skall jag försöka att bli bättre 
på. Men då brukar jag plocka ut ett antal meningar. Jag brukar ta en 
mening i varje elevtext då och sätta upp på ett papper och så jobbar 
vi med dem. Meningar som är svåra och går att förbättra och som 
är lite knepiga när man läser dem (intervju 2004-09-30).

Frågan är om det är någon skillnad på detta sätt att arbeta med elevernas 
språk och texter och svenska som färdighetsämne, vilken ofta kritiseras 
för att vara momentindelad där meningar tas ur sitt sammanhang. Även i 
Adams undervisning kommenteras texter lösryckta ur sitt sammanhang. 

När Adam talar om svenskämnet understryker han att han bara har un-
dervisat på studieförberedande program och att det är ur det perspektivet 
man skall förstå honom. Det är också ur detta perspektiv man skall förstå 
den vikt han lägger vid att eleverna skall skriva utredande/argumenterande 
uppsatser. Han vill förbereda eleverna för kommande akademiska studier 
och samhällsliv. Något tal om kunskaper för ett framtida yrkesliv finns 
inte. Vis av egna erfarenheter vet han att sådant som att kunna källhänvisa, 
utreda och argumentera är viktigt för att klara studierna. Här åberopar 
han också kursplaneskrivningen som säger att svenskämnet skall färgas 
av programmets inriktning. Ett annat mål som Adam lyfter fram i detta 
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sammanhang är att de utredande/argumenterande uppsatserna bidrar till 
att utveckla tänkandet. Här kan man fråga sig om det inte finns ett visst 
formaltänkande hos Adam. Genom att läsa, samtala och skriva så leder 
det automatiskt till att det egna tänkandet utvecklas, oavsett innehåll.

De läromedel som främst får representera svenskämnet är tidnings- och 
tidskriftsartiklar, i viss mån film samt skönlitteratur. Internet är en annan 
källa som ofta används. Dessutom sker ett utbyte av material, tips och 
idéer lärare emellan. Läroböcker i form av en handbok i svenska språket, 
litteraturhistoriehandböcker och antologier utgör främst referenslittera-
tur. Läroböcker utgör inte på något sätt huvudkälla i Adams svenskun-
dervisning. Under mina två månader tillsammans med honom användes 
handboken i svenska språket endast som referensbok. En historiebok an-
vändes under några lektioner samt två skönlitterära texter ur en antologi. 
Datorn/Internet och biblioteket var de överlägset mest använda medlen/
källorna i undervisningen. 

Bertil 
Bertil menar att svenska är det ämne som starkast bidrar till elevernas 
personlighetsutveckling. Tidigare, när han arbetade som grundskollärare, 
tänkte han mer i termer av färdigheter men han menar att han idag har 
ändrat sin ståndpunkt. Han har slutat med vad han kallar ” mekaniska 
fylleriövningar” (intervju 2004-03-08). Bertil har vissa övergripande mål 
med sin svenskundervisning. 

Om man ser till målet med min undervisning är det att jag vill att 
den enskilde eleven skall utveckla sina färdigheter och även sin per-
sonlighet. Jag tror också att svenskan är ett personlighetsutveck-
lande ämne (intervju 2004-03-08).

Tanken på svenskämnet som ett färdighetsämne lever alltså kvar men har 
kombinerats med en strävan att bidra till elevernas personlighetsutveck-
ling. Bertil tror att ca 30% av eleverna på det estetiska programmet kom-
mer att gå vidare till högskolestudier, men han lyfter inte fram denna as-
pekt som central när han talar om svenskundervisning. 

Han tycker vidare att svenskämnet är ett vitt och brett ämne och att 
det är svårt att ringa in. Han använder metaforerna pussel och tåg när 
han skall beskriva hur han ser på svenskämnet i skolan. 

Det är som ett pussel av bitar. Man lägger ett pussel av bitar som 
aldrig tar slut. Ämnen har olika karaktär. Matematik är som att 
bygga ett hus. Man börjar med grunden och svenska är som att 
sätta ihop ett tågsätt med vagnar. Man kan föra olika vagnar till 
varandra (intervju 2004-03-08).
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I en senare intervju återkommer han till tågmetaforen.

B: Jag brukar säga att vissa ämnen som matematik är som att byg-
ga ett hus. Det gäller att skapa en stadig grund att stå på och se-
dan bygger man på underifrån och slutligen bygger man på taket. 
En dålig grund så rasar taket. Men ämnet svenska ser jag mera 
som ett tåg. 
E: Med olika vagnar?
B: Med olika vagnar som man kan koppla lite grand efter behag. 
Det är inte nödvändigt att man har med alla vagnar. Men det är 
bra att ha många vagnar (intervju 2004-11-12). 

När jag ber Bertil att räkna upp vilka vagnar han tar med i tågsättet berät-
tar han att samma vagnar inte alltid kopplas till tågsättet. Ibland händer 
det att vissa vagnar uteblir eller glöms bort. Så händer t.ex. att språkhis-
toria och språksociologi inte alltid behandlas. 

B: Men oftast tar jag upp det här med språkhistoria och språkso-
ciologi, och det där med dialekter, sociolekter och sånt här.
E: Du har ingen ”ren” grammatikvagn?
B: Jag brukar ha en grammatikvagn. Den rena grammatikvagnen 
brukar jag klara av på två veckor. Ja, ibland kan man komma in på 
något tema också. Och ibland har jag någon samarbetsvagn som 
jag kan koppla till andra ämnen (intervju 2004-11-12.).

Den ”rena” grammatikundervisningen ser han mer som hjälp åt lärarna 
i andra språk än svenska. Det bidrar inte till elevernas språkutveckling, 
menar han. Svenskämnet blir i detta fall ett medel för undervisning i ett 
annat ämne.

Till en början beskrivs vagnarna mycket översiktligt som läsning, skri-
vande och talande men när jag ber honom att specificera läsvagnen fram-
träder en bild av hur Bertil ser på läsningens ur olika aspekter och nivåer. 
Läsning är detsamma som upplevelser, språkförståelse, ordförståelse/ ord-
kunskap, grammatik och berättarteknik.

Att läsa är i första hand en fråga om upplevelse. Vid flera olika till-
fällen under min tid hos Bertil uttrycker han att läsning är en flykt från 
verkligheten. Han upplevde detta under sin barndomstid och under sin 
tid på gymnasiet samt vid universitetet. Läsning innebär dessutom att 
man tillägnar sig och förbättrar sin språkförmåga bl.a. i form av utökat 
ordförråd. Läsning ger också bättre grammatisk förståelse. Sist nämns att 
läsning också kan ge litteraturvetenskapliga verktyg för förståelse av be-
rättarteknisk karaktär. 
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Och så småningom, om man läser mycket kan man se hur romaner 
är uppbyggda och hur böcker är uppbyggda. Och kanske någon av 
de här eleverna någon gång kommer att skriva någonting så lär man 
också disposition, dramaturgi och sådant (intervju 2004-11-12). 

Läsning som upplevelse framstår som det första och kanske också det cen-
trala. Detta ser jag som ett uttryck för Bertils ambition att visa och delge 
eleverna det som läsning av skönlitteratur kan ge. Hans egen läserfaren-
het och läsupplevelse lyser starkt igenom här. Kanske det också i detta 
sammanhang finns en ambition att bidra till elevernas personlighetsut-
veckling. Ett problem i detta sammanhang, tycker Bertil, är att svenskäm-
net har fått maka på sig för andra ämnen: ”Jag känner så här, att det är 
för få svensktimmar i veckan. Svenskämnet har fått maka på sig väldigt 
mycket. Det är många andra ämnen som har kommit in på schemat. Vi 
har inte den tid som skulle behövas” (intervju 2004-11-12). Tid är alltså 
en faktor som Bertil menar påverkar hans undervisning. I sin undervis-
ning säger han att tidigare

[k]örde jag mycket med litteraturhistoria, att vi tittade på fakta 
som årtal och så. Men det har jag mer och mer struntat i. Jag ser 
litteraturen som ett medel. Men samtidigt tycker jag att de bör ha 
kunskaper om vad som hände förr för att slippa uppfinna hjulet 
en gång till. Och sedan undervisar jag mycket på det estetiska pro-
grammet och där tycker jag att eleverna bör veta vilken enorm källa 
det är att ösa ur (intervju 2004-03-08).

Han säger dock att han fortfarande gör så kallade djupdykningar på vissa 
kända författare som han inte kan avstå ifrån att behandla. Ett exempel 
på en sådan författare är August Strindberg.

Nej, det skulle nog vara svårt. Jag har en slags kanon [som jag föl-
jer]. Vi har haft som tradition här att man skall läsa och det står i 
målbeskrivningen också ”viss beläsenhet”. Det kanske de har stru-
kit förresten. Jag tror ändå att de skall känna till ett antal verk i 
alla fall (intervju 2004-03-08).

På skolan fanns förr vad som kallas en klassikerlista med namn som, Alm-
quist, Austen, Bronté, Defoe, Dickens, Dostojevskij, Gide, Hemingway, 
Kafka, Orwell och Proust. Även modern litteratur samt deckare finns med 
på listan. Varje bok har tilldelats poäng och eleverna skulle förr få ihop 25 
poäng varje termin. Olika böcker tilldelas olika många poäng. Denna lista 
har tagits fram av lärare för flera år sedan innan Bertil började på gymna-
sieskolan men han använder den delvis fortfarande. Han understryker dock 
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att han: ”[…] har släppt den mer och mer” (intervju 2004-12-17). Han är 
tveksam till om det finns fler lärare på skolan som använder den. När Bertil 
berättar vilket innehåll i litteraturhistorien han tar upp under de tre åren på 
gymnasiet visar det sig dock att det i stort är detsamma som tidigare.

Ja, det återkommer varje år. När jag började här på skolan då var 
det en annan typ av svenskundervisning och då hade man mer litte-
raturhistoria på A-kursen. Sedan tror jag att man skrev om målbe-
skrivningarna men vi hade i alla fall bestämt det så här att vi hade 
kommit överens om att vi skulle läsa litteraturen fram till renässan-
sen, [det] klarade vi av på A-kursen. Och sedan när vi började på B-
kursen så tog vi från upplysningen och framåt
(intervju 2004-12-17). 

Det är uppenbart att Bertil behandlar litteraturhistoria i kronologisk ord-
ning men han gör det på ett sätt som enligt hans uppfattning skiljer sig från 
hur han gjorde tidigare. I hans beskrivning av litteraturen som ett medel 
framgår att han använder skönlitteratur som utgångspunkt för skrivande 
och talande. 

Sedan har vi skrivandet. Och då måste man presentera skrivsitua-
tioner, många skrivsituationer. Jag brukar ge dem, om vi t.ex. läser 
i antologin, så brukar de få en skrivuppgift i anslutning till den. Att 
skriva i samma stil, att försöka härma stilen (intervju 2004-11-12). 

När det gäller realismen brukar vi göra lite olika saker Jag blandar 
där också. Och sedan får eleverna skriva en fortsättning. Vad hände 
sedan? Och försöka att skriva i samma stil. Det är en sådan där sak 
som jag återkommer till. Och sedan när vi läser pjäsen Björnen av 
Tjechov så har vi den dels inspelad på video och sedan får de också 
spela den själva. De dramatiserar lite. Så jag blandar olika sätt att 
[arbeta på] (intervju 2004-12-17). 

När Bertil i samband med det nationella provet presenterar Ibsens Ett dock�
hem är det förmodligen också ett exempel på hur han försöker att koppla 
skönlitteratur till muntliga uppgifter. I den beskrivning av litteraturen som 
ett medel som Bertil ger framgår att det är olika färdigheter som tränas. Elev-
erna skall efterlikna en stil, skriva en fortsättning eller dramatisera en pjäs. 
Det handlar mycket om att göra. Bertil berättar inte om det försiggår mycket 
samtal kring innehållsliga eller samhälleliga frågor utifrån de behandlade 
texterna eller om han knyter läsningen till elevernas egna erfarenheter. 

Även om Bertil säger att svenskämnet är vitt och brett och att det är 
svårt att ringa in är det uppenbart att hans svenskämne är ganska starkt 
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avgränsat i betydelsen skolämne. Det innehåll som behandlas är ofta knu-
tet till en traditionell litterär kanon och skrivuppgifterna knyts gärna till 
denna kanon. Bertils beskrivning av svenskämnet som ett tågsätt med olika 
vagnar gör att ämnet framstår som tydligt momentindelat. Det som i för-
sta hand tränas är olika färdigheter. Vidare önskar Bertil att eleverna skall 
få en viss allmänbildning, dvs. kännedom om centrala skönlitterära verk 
och författarskap. Bertils strävan att bidra till elevernas personlighetsut�
veckling framstår i denna beskrivning inte lika tydlig. En positiv tolkning 
av denna uttalade ambition kan vara att han menar att läsningen i sig 
kan bidra till att elevernas personlighet utvecklas. Någon beskrivning av 
svenskämnet kopplat till det omgivande samhället ger inte Bertil uttryck 
för. Han nämner inte heller läroplanen när han talar om ämnet. 

Bertil menar att han använder sig mycket lite av läroböcker. Vissa öv-
ningar som kan vara användbara kan han hitta i olika läroböcker, men på 
det stora hela är det mycket sällan. Vad som framgår av Bertils lektionspla-
nering är dock att läroboken i litteraturhistoria användes ganska mycket 
när detta innehåll behandlades. Här finns direkta hänvisningar till sidor 
i lärobok och antologi. Bertil uppger också antologier som ett läromedel 
han gärna använder. När han berättar hur han planerar sin undervisning 
presenterar han det som ett intuitivt arbete men här framgår också vilka 
andra olika läromedel han använder sig av. 

Man går på lediga stunder eller det dyker upp tankar när man rastar 
hunden. Ofta går jag tillbaka och kollar vad vi gjort för övningar tidiga-
re. Om det är nya saker så är det något man antingen hört från kollegor 
eller läst i tidningen. […] Kultursidan i DN, Svenska Dagbladet, samtal 
under lunchen (intervju 2004-03-08).

Det är alltså tidningsartiklar, tips från kollegor och andra tidigare ge-
nomförda lektioner som används. Vid övriga lektioner då jag var närva-
rande fick eleverna också ofta hämta fakta och information från biblio-
teket och Internet. Film var ett annat inslag som användes. Så fick t.ex. 
ett filmatiserat avsnitt av Austens Stolthet och fördom belysa kvinnans 
situation förr.

Anna 
När Anna och jag diskuterar skolämnet svenska och jag ber henne be-
skriva hur hennes tankekarta över ämnet skulle kunna se ut uppstår en 
lång paus. Hon har, precis som övriga lärare i denna undersökning, fått 
mina frågor skriftligen någon dag i förväg, men Anna funderar länge inn-
an hon svarar. 

Ja, den här [frågan] var knivigast. Den där har jag liksom inte riktigt 
…ja,. Disciplinen, ja det första jag tänkte på var så här. Det finns de 
här delarna som finns på universitetet, svenska språket och littera-
turvetenskap. De två delarna. Ja, och så tänkte jag ett steg till. Ja 
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men en viktig del är ju didaktikdelen också, som skulle kunna var 
en viktig del av disciplinen. Så långt har jag tänkt. Sedan kan man 
naturligtvis lägga in de olika delarna inom områdena 
(intervju 2005-01-20).

Därefter räknar Anna upp några deldiscipliner inom svenska språket res-
pektive litteraturvetenskap som hon mött under sin utbildning såsom t.ex. 
studiet av ”klassikerna” i litteraturvetenskap, språkhistoria och stilistik 
och skriftlig och muntlig framställning inom svenska språket. Det är up-
penbart att Anna aldrig riktigt har funderat över eller diskuterat denna 
fråga. För henne är skolämnet svenska de två disciplinerna vid universitet 
kombinerade med vad hon kallar ”didaktikdelen”. Lite längre fram i vårt 
samtal nämner Anna att didaktik är viktig för henne och ”för lärarna” 
och alla andra som ”jobbar med svenska”. ”Man behöver ha någon för-
måga där också, att nå ut med de här andra delarna”, som hon uttrycker 
det (intervju 2005-01-20). Tyvärr följer jag inte upp hennes svar med en 
fråga om vari denna förmåga består av, men det är tydligt att hon vill till-
skriva svensklärare en förmåga som ligger ovanpå de reella ämneskun-
skaper denne besitter. Anna ger i detta sammanhang utryck för samma 
resonemang som Shulman (1987) när han talar om ”pedagogical content 
knowledge” som specifik kunskap för lärare. Det mest intressanta med 
Annas svar är hennes svårigheter att formulera vilken denna unika för-
måga är. Det kan tyckas anmärkningsvärt att hon saknar ord för det som 
anses som specifikt för hennes yrkesutövning, men detta kan förklaras 
med att hon aldrig tidigare mött denna frågeställning, vare sig under sin 
utbildningstid eller under sin yrkesverksamma tid. Därför kan hon inte 
heller formulera ett utförligare svar på frågan. 

I den konkreta undervisningen finns det vissa områden som hon prio-
riterar före andra. Språkhistoria, den äldre litteraturen och grammatik är 
sådant som hon ”tar upp väldigt lite”. Detsamma säger hon om litteratur-
historia i kronologisk ordning. Anna berättar också att detta med epoker 
och författarskap inte är något hon lyfter fram utan, som hon säger: ”Det 
försöker jag att lyfta in lite så här från sidan när jag jobbar mer tematiskt” 
(intervju 2005-01-20). I en planering från föregående termin (ht-2004) 
som Anna delger mig framgår ändå att hon behandlar tre epoker under 
sammanlagt åtta veckor. Det gäller epokerna upplysningen, romantiken 
och realismen/naturalismen. Även i detta sammanhang är upplägget att 
eleverna skall välja en epok och några författare typiska för epoken samt 
läsa några textutdrag och slutligen ”[…] söka kunskap om vad som hände 
i första hand i Europa under den tid som du valt att arbeta med” (plane-
ring ht-2004). Redovisningen skall innehålla presentation och diskussion 
av några historiska händelser, författare, lästa textutdrag samt bilder. Ar-
betet sker gruppvist eller enskilt. Eleverna får dessutom en mängd under-
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lag för hur man kan arbeta med att skriva olika texttyper. Jag menar att 
det finns stora likheter mellan detta upplägg och de två temaarbetet som 
jag tidigare presenterat. Anna har tillhandahållit goda instruktioner och 
textmaterial för eleverna. Eleverna skall själva eller i grupp söka infor-
mation och fakta och redovisa detta skriftligen. Intressant är att eleverna 
bara skall fördjupa sig i en epok. Det är uppenbart att Anna inte bedriver 
någon undervisning i litteraturhistoria i kronologisk ordning såtillvida att 
alla elever möter samtliga epoker. Några gemensamma kollektiva redovis-
ningar eller diskussioner nämns inte heller i denna planering. Grammatik 
säger hon att hon tar upp i samband med elevernas texter. Det är också i 
samband med diskussionen om grammatik som Anna dels ger uttryck för 
en undervisningsstrategi som hon håller fast vid, dels formulerar det syfte 
och mål hon vill ge svenskundervisningen i ungdomsskolan. 

A: Jag har svårt för det där att jag tar upp det [grammatik] och de 
skall lära in vad jag lär ut. Det är där det här sitter.
[…]
E: Det finns ju en skillnad, kom jag just på. Om man läser på uni-
versitet är det mera av förmedlingspedagogik och då får man en 
massa kunskaper, men det fungerar inte så på grundskolan? Eller 
tror du inte på den modellen?
A: Nej, och jag tror inte att det är det de skall lära, och det kom-
mer igen i flera av frågorna här. Jag tror inte att det är det som skall 
vara svenskämnet på gymnasiet och inte heller i grundskolan för 
den delen. Utan jag tror att det handlar om att det är de som skall 
jobba med sig själva på olika sätt. Dels med färdigheter, dels med 
tankearbete (intervju 2005-02-24). 

En central aspekt i Annas undervisningsstrategi är hennes poängterande 
av elevernas självständighet och självständiga ar�etssätt. Anna vill inte 
hålla några längre genomgångar. Detta framgår också av de temaarbeten 
som presenterats tidigare. Jag menar vidare att det handlar mindre om att 
eleverna skall arbeta med sig själva, dvs. med att utveckla sina personlig-
heter och mer om att de skall arbeta tillsammans rent metodiskt sett. Det 
andra som Anna poängterar är färdighetsträning och ”tankear�ete”. Vad 
som menas med ”tankearbete” är något oklart, men min tolkning är att 
Anna menar att eleverna på ett övergripande plan skall öva och lära sig 
att läsa, skriva och samtala på ett insiktsfullt och logiskt sammanhängan-
de sätt, vilket också bidrar till deras personlighetsutveckling. När jag ber 
Anna precisera vad hon menar med färdigheter svarar hon: ”[…] de skall 
ha verktyg så att de klarar sig ute i samhället. Och klara sig i livet! Det är 
det jag tänker på som färdighet” (intervju 2005-02-24). Vid ett annat till-
fälle säger hon: ”Ja, har du inte språket med dig så är du handikappad i 
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samhället”(intervju 2005-01-20). Jag vill tolka Anna som att det är de munt-
liga och skriftliga färdigheterna som är i fokus när hon talar om att kunna 
klara sig i samhället och livet. Det handlar mindre om litterär bildning och 
privat/inre personlig utveckling. Anna önskar däremot att eleverna skall få 
möta litteratur ”[…] som vidgar deras världsbild lite grand och vidgar de-
ras kunskap om människor” (intervju 2005-02-24). Men hon tror inte att 
eleverna klarar att läsa den litteratur som hon vill föreslå. Därför fokuseras 
också de muntliga och skriftliga färdigheterna i hennes svenskundervisning. 
Detta bekräftas också när jag ber henne att berätta vad som är känneteck-
nande för den som är duktig i svenska. Hon lyfter då tydligt fram förmågan 
att kunna använda sina skriftliga och muntliga färdigheter. 

Den personen kan oavsett nivå på text, ta den till sig. Läsa vilken text 
som helst. Kan förstå vilken text som helst och kan den inte det så kan den 
med hjälp av ordböcker, med hjälp av andra människor ta hjälp [för att 
förstå texten] (intervju 2005-01-20).

Skönlitteratur däremot är svårare att motivera för eleverna.

Litteraturen är svårare. Det brukar jag motivera …men det här är en 
massa erfarenhet som finns i litteraturen, en massa tankar av män-
niskor från olika tider, men som har tänkt kring en massa problem 
som är aktuella genom århundraden. Och aktuella för oss idag. Men 
det är väldigt abstrakt för dem och säga så här. Och där är du [dvs. 
läraren] det viktiga som jag sa här. Svårigheten som jag tycker det 
är att hitta en text som berör och engagerar dem. Jag tycker att jag 
försöker med så många texter som helst, men jag tycker sällan att 
jag hittar rätt (intervju 2005-01-20). 

Att kunna tillägna sig litteratur och därmed tankar och erfarenheter från 
andra tider är alltså svårare och abstraktare enligt Anna. Hon återkommer 
också ständigt till sin egen svårighet att hitta litteratur som passar elever-
na.

De nationella proven är bra säger Anna och de styr henne mycket vad 
gäller hennes sätt att tänka kring svenskämnet.

Ja det tycker jag och det har väl att göra med det här att jag tyck-
er att muntlig och skriftlig framställning är viktigt. Sedan kan man 
fråga sig om de styr. Ja, det gör de till viss del. Jag vet ungefär vad 
som krävs av dem De [eleverna] måste klara de här olika momenten. 
Det är klart att på det sättet styr de. Sedan tycker jag om sättet de är 
uppbyggda på. De bygger på texter. Man läser och diskuterar dem, 
man skall använda dem när man skriver. Det gör också att idén på-
verkar mig, hur man jobbar. Så de styr ganska rejält 
(intervju 2005-01-20).



  233 

En intressant sidoaspekt av Annas resonemang ovan är att man kan se 
hur hon resonerar sig fram till ett svar. Anna utgår ifrån att säga att de 
nationella proven styr ”till viss del”, men kommer så småningom fram 
till att de styr ”ganska rejält”. De nationella proven framstår i hennes re-
sonemang som ett centralt redskap för hennes planering och arbete med 
svenskämnet. De nationella proven utgör därmed en betydande yttre ram-
faktor för Annas planering och arbete. Om man ser till Annas planeringar 
och uppgifter och temaarbeten är det också uppenbart att de nationella 
provens upplägg återspeglas i dessa. Eleven förväntas att självständigt 
läsa och reflektera kring olika texter för att sedan muntligt och skriftligt 
kunna redogöra för sina egna reflektioner och tankar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Anna stundtals ger uttryck för en 
stor frustration över sin svenskundervisning och hon framstår för mig som 
en stark sökare efter en tydligare roll och funktion för sin svenskunder-
visning. När vi diskuterar vilket epitet vi skulle kunna ge hennes svensk-
ämne vill hon att det skall heta ”skapande svenska eller kreativ svenska” 
(intervju 2005-02-24). Anna har en vision om svenskämnet som ett ämne 
där lärarna samarbetar med lärare i andra ämnen, och där svenska inte-
greras med andra ämnen i skolan, och som också knyter an till frågeställ-
ningar utanför skolan. I denna vision ligger också att eleverna är de som, 
i minst lika stor utsträckning som hon själv, skall bidra till att vara ”ska-
pande och kreativa”. Det finns en formulering i kursplanen i svenska B 
som Anna ofta återkommer till och som nog också kan sägas återspegla 
hennes vision och övergripande syfte med svenskämnet i skolan. ”Eleven 
skall ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och 
som ett redskap i kommande studier och arbetsliv.” När vi återkommer 
till en diskussion om Annas uppfattning om svenskämnet betonar hon tre 
saker som jag menar väl sammanfattar hennes uppfattning om svenskäm-
nets roll och funktion i skola och samhälle.

A: Ja, jag tycker att det är mycket av ett färdighetsämne. Jag tycker 
att det är det och jag tycker om den delen och det är väl därför som 
jag lyfter fram den. Ja, den är en stor del av svenskämnet och jag ser 
också svenskämnet som det viktigaste ämnet. Svenska finns i alla 
kurser och därför tycker jag också att det är naturligt att svenskan 
finns som en del i andra kurser. Om man skall vara negativ kan 
man se det som hjälpgumma till andra ämnen. Men det är inget 
negativt begrepp för mig utan jag ser det som viktigt, därför att då 
kan man få en helhet i utbildningen för eleverna 
(intervju 2005-02-03).

Anna beskriver svenskämnet, för det första, som ett färdighetsämne, i be-
tydelsen att eleverna skall tillgodogöra sig förmågorna att kunna läsa och 



234

skriva avancerade texter. För det andra är svenskämnet skolans viktigaste 
ämne eftersom det behandlar språk och kommunikation. För det tredje kan 
svenskämnet, även om det är en hjälpgumma åt andra ämnen, ge ”en helhet 
i utbildningen”. Inte minst det sistnämnda är viktigt för Anna eftersom det 
också återspeglar hennes syn på skolan som institution i samhället. Att svensk-
ämnet är en hjälpgumma åt andra skolämnen är inget problem för Anna.

Även om Anna vill lyfta fram färdighetsaspekten i sin svenskunder-
visning vill jag inte beskriva hennes uppfattning om, och gestaltning av 
svenskämnet som svenska som färdighetsämne, i betydelse av ett moment-
indelat svenskämne där eleverna arbetar under kort tid med olika delar av 
ämnet separerade från varandra. De temaarbeten som genomförs är väl 
sammanhållna och sträcker sig över förhållandevis lång tid och eleverna 
arbetar mycket självständigt med sina uppgifter. Det finns dock ett starkt 
fokus i Annas svenskämne på det skrivna och talade ordet. Kunskaper inom 
detta område framstår som avgörande för att kunna klara sig i samhället 
och i arbetslivet. Annas svenskämne framstår i detta sammanhang som ett 
medel för andra ämnen. Svenskämnet har inte något mål i sig. 

Anna producerar mycket av sina läromedel själv i de temaarbeten som 
jag studerat. Hon hämtar utdrag ur skönlitterära verk från antologier och 
andra hela verk som hon sammanställer för att de skall passa de specifika 
teman de arbetar med. Några läroböcker förekom inte i undervisningen 
under den tid jag besökte Anna. Hon använder dem dock som referens-
litteratur, säger hon.

Jag tycker att jag var mer styrd av läromedel tidigare på grundsko-
lan, inte på gymnasiet. Fast det är klart, jag använde väl ingen bok 
från pärm till pärm då heller. Nej! Men jag kanske sökte stöd mer 
där. Nu använder jag dem som referenser hela tiden. Det är klar 
att jag använder läroböcker och hämtar texter ur antologier och 
jag kan ta läroboken ibland och kan ta vissa avsnitt från dem osv. 
Det gör jag (intervju 2005-02-24).

Datorn och Internet är andra centrala läromedel i den betydelse att elev-
erna såväl hämtar material från nätet som använder datorn som skriv-
verktyg. Datorn används också som kommunikationsmedel mellan Anna 
och eleverna när deras skrivna material lämnas in och de erhåller respons 
på vad det gjort. Ett annat centralt läromedel i Annas svenskundervisning 
är film liksom tidnings- och tidskriftsartiklar. 

Beatrice 
Beatrice har, som framkommit, uttryckt en stark elevanpassad svenska där 
elevernas framtida behov i yrke och samhällsliv betonas. Denna tydliga 
och starka betoning får betydelse för vilket innehåll som behandlas och 
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inte minst hur detta innehåll behandlas. När det t.ex. gäller grammatik är 
Beatrice mycket bestämd och menar att hon inte undervisar om detta på 
det sätt som hon själv blev ”utsatt” för under sin egen skoltid eller som 
hon mötte det under universitetsstudierna. 

Ja, grammatiktragglandet hade jag väl. Det här med att man skall 
ta ut satsdelar. Det är väl 15 olika nivåer. Det kände jag väl att… 
Jag kan förstå poängen i att vi skall kunna det men samtidigt så 
använder jag det aldrig (intervju 2005-03-10). 

Beatrice är alltså inte negativt inställd till att hon som lärare har gramma-
tikkunskaper, men de kommer inte till uttryck i klassrummet på samma 
sätt som hon själv mötte dem. Däremot menar hon ändå att hon undervi-
sar i grammatik när hon har enskilda genomgångar med eleverna. 

Utan när jag går igenom en uppsats med en elev så kan jag påpeka 
att: ”Här skriver du inte fullständiga meningar. Vet du vad subjekt 
och predikat är? Nej, ok då får vi gå igenom det. Förstår du vad 
objekt är för att du skall kunna skilja mellan de och dem?” Då 
går jag igenom med den specifika eleven. Så på så vis använder jag 
grammatiken (intervju 2005-03-10).

Den individualiserade svenskundervisningen , som i fallet med gramma-
tiken, får som konsekvens att tid och stora klasser framstår som viktiga 
ramfaktorer för Beatrice. Hon menar att om hon hade mindre klasser om 
åtta till femton elever skulle hon på tre år få alla elever godkända i svenska, 
men som hon säger: ”[…] utan resurser i form av andra vuxna stödperso-
ner och utan resurser i form av mindre grupper så kan jag inte. Och då blir 
eleverna lidande och det tycker jag är jättetråkigt” (intervju 2005-03-10). 
Ekonomi framstår därmed också som en central faktor i Beatrices reso-
nemang om svenskundervisningen. Ett sätt att hantera denna problema-
tik på sker genom att Beatrice låter eleverna får titta på film. Under tiden 
eleverna tittar på film hinner hon ha individuella genomgångar med dem. 
Filmerna får samtidigt ersätta läsning av skönlitterära verk. Beatrice menar 
att formuleringen i kursplanen för svenska B, dvs. att ”ha tillägnat sig och 
ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och 
ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker”, inte 
beskriver hur eleverna skall ha tillägnat sig dessa och då kan man mycket 
väl se en filmatiserad version av t.ex. en pjäs av Shakespeare. 

Beatrice betonar inte faktakunskaper när hon talar om svenskämnet. 
Eleverna behöver inte nödvändigtvis känna till författare eller epoker eller 
ha grammatiska kunskaper. Det är färdigheterna att skriva, läsa och tala 
på ett allmänt plan som är i fokus. På så sätt kan man beskriva Beatri-
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ces svenskämne som ett typiskt färdighetsämne. Beatrice beskriver vidare 
svenskämnet som ett ämne bestående av flera ämnen. ”Det är ett väldigt, 
väldigt brett ämne. Egentligen är svenska, det låter så fint med bara ett 
ämne, men svenskan är jättemånga ämnen som egentligen inte alltid har 
med varandra att göra” (intervju 2005-03-10).

De ämnesområden inom svenskämnet som Beatrice inte prioriterar 
för dessa elevgrupper är t.ex. språkhistoria och litteraturhistoria. På min 
fråga hur Beatrice behandlar litteraturhistoria svarar hon att eleverna får 
avgöra detta. Några elever har valt att dramatisera olika centrala verk 
medan andra elevgrupper valt att behandla litteraturhistorien som grupp-
arbete. I den hotell- och restaurangklass år två som jag besöker har elev-
erna, uppdelade i sju grupper, arbetat med litteraturhistoria på så sätt att 
de utifrån läroboken plockat ut relevanta fakta och sedan med egna ord 
skrivit något om respektive epok. De sju epokerna är: antikens Grekland/
Rom, nordisk forntid, medeltiden, från renässans till fransk klassicism, 
romantiken och modernismen. Elevernas sammanställningar har skrivits 
upp på större planscher och varje plansch innehåller två till tre frågor som 
de elever som inte skrivit om respektive epok skall besvara skriftligt och 
lämna in till Beatrice. Frågorna är direkt tagna ur läroboken. Syftet med 
denna arbetsform var att eleverna skulle få en vid bild av litteraturhisto-
rien. Beatrice berättar också att hon inte lägger ner särskilt mycket energi 
på litteraturhistoria: ”Ofta ganska kortfattat måste jag säga. Jag kan inte 
säga att jag lägger jättemycket själ och hjärta på litteraturhistorien i yr-
kesklasserna” (intervju 2005-04-21). Vad Beatrice istället vill betona är 
att dessa elever istället behöver ”praktisk träning”.

Det framstår som något märkligt att Beatrice å ena sidan tar avstånd 
från B-kursen i svenska i många hänseenden och att hon å andra sidan 
samtidigt inom ramen för denna bedriver litteraturhistorieundervisning, 
när det inte finns några skrivningar i kursplanen som pekar på att man be-
höver göra detta. En tolkning kan vara att Beatrice själv inte tolkar kurs-
planen på detta sätt eller att det inte finns någon kollektiv tolkning/över-
enskommelse bland svensklärarna att man kan göra så. När Beatrice och 
jag diskuterar kulturarvsfrågan, och om hon tar upp detta med eleverna, 
berättar hon att hon inte gör det med dessa elever. Däremot har hon gjort 
det tidigare med elever på Komvux. Någon litterär kanon eller tradition 
finns inte i Beatrices svenskundervisning. 
Läsning i skolan syftar till att väcka elevers läslust och till att ge dem all-
mänbildning, menar Beatrice. Genom att läsa utvecklar eleverna sitt ord-
förråd och därmed också sitt eget skrivande, inte minst sin fantasi. Hon 
menar att läsning i skolan kan vara en motvikt mot den kultur som elev-
erna annars möter på sin fritid.

[O]ch sedan är det så otroligt många av ungdomarna som inte kan 
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fantisera. De har aldrig skapat sig bilder. De har tittat på video och 
tv och dataspel och de får allting serverat. Allting är färdigt. Exakt 
hur det skall se ut och exakt hur det skall låta
(intervju 2005-04-21).

Sett mot bakgrund av att Beatrice använder film som ersättning för skön-
litterära texter framstår detta påstående som något motsägelsefullt. Här 
kolliderar hennes ambitioner att ge eleverna vad hon menar att de kla-
rar av och vad skolan som institution menar att de behöver. Vidare är 
det ett intressant påstående att elever som ser mycket bilder inte kan 
fantisera. 

Beatrice uppger att hon har ett övergripande mål med sin svenskun-
dervisning: 

Det jag brukar säga till mina elever är att om de inte lär sig något 
annat i svenska skall de lära sig att argumentera. Då kan de få bättre 
arbetsvillkor, de kan få högre lön. De kan förbättra sin ställning på 
många olika sätt. Men tyvärr tar skrivandet upp en väldigt stor del. 
För de skall ta sig fram till B-kursens nationella prov. Och skall de 
klara det så måste man öva en väldigt massa skrivande 
(intervju 2005-03-10).

Som synes ger Beatrice uttryck för en spänning mellan vad stat och sam-
hälle vill med skolan och svenskämnet och hennes egen uppfattning. Bea-
trices uppfattning att svenskämnet för dessa elever ytterst syftar till att 
den enskilde eleven ”förbättrar sin ställning på många olika sätt” kolli-
derar med statliga styrdokument som bl.a. föreskriver andra aktiviteter 
som t.ex. det nationella provet. Att t.ex. det nationella provet också skulle 
kunna förbättra elevernas livssituation på många andra olika sätt nämner 
inte Beatrice. Kopplingen mellan svenskämnet och dess roll och funktion 
i skola och samhälle, så som de framstår i styrdokument, och Beatrices 
uppfattning av ämnet framstår därmed som mycket svag.

Vad Beatrice ger uttryck för är en önskan om en starkt individualiserad 
svenskundervisning. Denna individualiserade svenskundervisning kollide-
rar dock med en kollektiv ansats, nämligen att alla skall göra samma upp-
gifter. Eleverna kan dock välja vilken nivå de vill lägga sina studier på. Ett 
annat sätt att se på Beatrices svenskundervisning är motsättningen mellan 
teori och praktik i betydelsen att hon betonar praktiska kunskaper före 
teoretiska kunskaper. Teoretiska kunskaper i form av t.ex. faktakunska-
per om litteratur och språk tonas ned samtidigt som, märkligt nog, det 
mesta av innehållet i undervisningen består av teoretiska kunskaper. Bea-
trice understryker vid ett flertal tillfällen under den tid jag besöker henne 
att svenskämnets roll och funktion för dessa elever är att hjälpa dem och 
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lyfta dem så att de kan klara sig i samhället. Hon använder själv begrep-
pet yrkessvenska som beteckning på den svenskundervisning hon menar 
att dessa elever behöver och understryker att detta svenskämne måste in-
föras för dessa elever.

Och jag tyckte redan i början av min yrkeskarriär att det är befängt 
att yrkeselever skall läsa svenska B. Och den teorin har bara stärkts. 
Jag förstår inte varför man inte kan ha yrkessvenska 
(intervju 2005-03-10).

Vad Beatrice vill införa är en förlängning av A-kursen i svenska till tre år 
där läslust, skrivande och muntlig argumentation står i fokus. Hon kal-
lar det för svenska som färdighetsämne, men menar att hon inte arbetar i 
den betydelse att eleverna arbetar med lösryckta, enskilda moment. Hon 
understryker istället att hon gärna arbetar tematiskt men att de olika fär-
digheterna som tränas ändå är i fokus. 

Jag ser svenska väldigt mycket för mig som ett färdighetsämne. Det 
är en färdighet man skall bli duktig på. Det är ingenting man har 
eller inte har och sedan finns det ingenting däremellan, utan man 
kan faktiskt öva både tal och skrift. Men då måste man få göra det 
på sina villkor (intervju 2005-03-10).

Den fråga man måste ställa sig är om inte det svenskämne som Beatrice ger 
uttryck för ändå är svenska som färdighetsämne i samma betydelse som 
Malmgren (1996) menar. Sett mot bakgrund av de lektioner jag bevistat 
och beskrivit menar jag att så är fallet. Vad Beatrice har infört är andra 
arbetsformer som t.ex. eget arbete, men innehållet som sådant är starkt 
bundet till uppnåendemålen och behandlas lösryckta och momentvis, där 
olika färdigheter tränas separerade från varandra. Svenskämnet framstår 
därmed också som ett mål i sig även om Beatrice vill beskriva det som ett 
medel. Svenskämnets roll och funktion syftar därmed främst mot skolan 
och inte mot yrkesliv och samhälle. Även om Beatrice menar att svenskäm-
net är ett brett ämne och att det innehåller ”jättemånga små ämnen” fram-
står det i hennes undervisning som ganska starkt avgränsat. Begrepp som 
personlighetsutveckling och allmänbildning betonas inte särskilt starkt, 
även om de nämns. Fokus ligger tydligt på färdighetsträning. 
Internet och bibliotek är två framträdande läromedel i Beatrices svensk-
undervisning. Eleverna får ofta själva hämta och bearbeta den fakta och 
information de hittat. Under den tid jag besökte undervisningen förekom 
också visst material som producerats av Beatrice själv. Detta material 
hade hon hämtat dels från Internet, dels ur andra läroböcker. Läroböcker 
framstår dock inte som en huvudkälla för Beatrices svenskundervisning. 
Dessa används mest som referenslitteratur. Under det litteraturhistoriska 
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grupparbete som tidigare beskrivits användes dock enbart den lärobok i 
litteratur som finns på skolan. Film är en annan källa för svenskstudierna. 
Några tidnings- eller tidskriftsartiklar användes inte under de lektioner 
jag observerade de olika klasserna. 

I detta kapitel har jag försökt att beskriva, exemplifiera och diskutera 
de fyra lärarnas svenskundervisning ur ett flertal olika perspektiv och med 
beaktande av ett flertal olika yttre och inre ramar som påverkar, begrän-
sar och möjliggör deras svenskundervisning. Det är, med Beatrices uttryck 
i åtanke, uppenbart att det är många faktorer som spelar in innan man 
”hittar rätt knapp att trycka på”. Innan jag går vidare, i en fördjupad 
analys och tolkning av hur dessa yttre och inre ramfaktorer bidrar till att 
forma de lärarkoder som de fyra lärarna kan beskrivas med, kommer jag 
nedan att mycket kortfattat beröra den dominerande skolkoden och dess 
relation till de fyra lärarna. 



240

Från ämneslärare till programlärare – den 
dominerande skolkoden
Adam, Bertil, Anna och Beatrice arbetar alla på samma skola. Som jag 
tidigare visat betonar kommunens och skolans policydokument målstyr�
ning, ämnesintegration, ar�etslag och program. Denna policy, eller skol-
kod, vill jag beskriva som en markerad övergång från ämneslärare till 
programlärare. Det finns en stark betoning på målstyrning och kollektivt 
samarbete i skolkoden. Skolkoden återspeglar, som tidigare nämnts, den 
dominerande lärarkoden på skolan. (jfr. Arfwedsson 1979b). Skolkoden 
får dock olika genomslag hos de fyra lärarna, eftersom de ger olika ut-
tryck för svenskämnet, och svensklärarens roll och funktion i skola och 
samhälle. Lärarna ger olika uttryck för om de ser sig som ämneslärare el-
ler som programlärare. Översiktligt sett menar jag att jag redan här kan 
konstatera att Adam och Anna är de som allra tydligast återspeglar den 
dominerande skolkoden. Både betonar t.ex. målstyrningen som viktigt och 
inte minst ett ämnesintegrerande arbetssätt. Bertil och Beatrice tycks, på 
olika sätt, avvika mer från den dominerande skolkoden. Det ämnesintegre-
rande arbetssättet återspeglas inte lika tydligt och arbetslag lyfts inte fram 
som en dominerande faktor, av olika skäl. I Beatrices fall handlar det t.ex. 
om att frågan om arbetslag kompliceras av att hon är den ende svensk- 
och engelskläraren där skolan är belägen. I likhet med Arfwedssons studie 
(1979b) kan vi alltså konstatera att det finns olika lärarkoder på en och 
samma skola. Hur de fyra lärarnas lärarkoder kan beskrivas, tolkas och 
förstås skall jag därför behandla mer ingående i nästa kapitel. 
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Noter
1 A-miljö för lärande beskrivs i skolplanen som ämnesintegrerad undervisning där 

reflektion, öppet klassrumsklimat, elevinflytande, systematiskt lärande och kom-
munikation är i centrum. Den enskilde elevens behov och tidigare erfarenheter är 
utgångspunkten för all kunskapsinhämtande. En beskrivning av huvuddragen för 
A-, B- och C-miljöer, vad avser läs- och skrivprocessen i undervisningen, finns bl.a. 
i Skolverkets Nationella kvalitetsgranskningar. 1998. Se särskilt sidorna 112- 126.

2  I Läroplan för grundskolan, (Lgr 69) (sid. 55-68) beskrivs Motivation, Aktivitet, 
Konkretion, Individualisering och Samarbete som undervisningsprinciper, vilka ”[…] 
skall tillämpas i ett organisatoriskt sammanhang.” (Lgr 69, s. 57). Det är alltså inte 
några direkta metodiska eller innehållsliga tips som presenteras.

3  Georg Bush är vid denna tid USA:s president. 
4  De skönlitterära texterna är utdrag ur följande romaner: Farväl till vapnen (1929) 

av E. Hemingway. På västfronten intet nytt (1929) av E. M. Remarque. Hundra år 
av ensamhet (1967) av G. G. Márques. Polismördaren (1974) av M. Sjöwall och P. 
Wahlöö. Ondskan (1981) av J. Guillou. Kort kjol (1999) av C. Wahldén. De fak-
tatexter som används är ett tal om våld av dåvarande folkhälso- och socialminister 
Morgan Johansson och två texter hämtade från Medierådets hemsida, vilka båda 
diskuterar relationen mellan våld och media samt slutligen en text hämtad från nä-
tet (källa anges inte i planeringen) som handlar om ökat våld i samhället.

5  De fyra filmerna är: Full Metal Jacket och � Clock�ork Orange båda av S. Kubrick, 
Ondskan (en filmatisering av J. Guillos roman med samma namn) samt �oondock 
Saints av T. Duffy. Samtliga filmer har, enligt min mening, många inslag av mycket 
brutalt våld. Full Metal Jacket är den enda krigsfilmen.

6  Filmhandledningen är skriven av Louise Lagerström och Anna har hämtat den från 
www.sfi.se. Det är viktigt att betona att detta är en filmhandledning och alltså inte 
en filmanalys.

7  Värsta språket var en mycket populär tv- programserie som presenterades under 
2000-talets början. Programmet behandlade olika språkliga fenomen i Sverige. Ma-
terialet som läraren använder finns inte längre tillgängligt på hemsidan.
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KapitEl 6

Fyra lärarkoder - 
analyser och tolkningar

Som tidigare nämnts definieras lärarkod i föreliggande studie som de av 
historien och i nutiden existerande materiella och sociokulturella villkor 
formade uppfattningar och föreställningar om utbildning och skola som 
den enskilde läraren mött, tillägnat sig och omformat som sin egna. I föl-
jande avsnitt kommer jag att genomföra en fördjupad analys och tolkning 
av hur yttre och inre ramfaktorer samspelar och interagerar i formandet 
av de föreställningar och uppfattningar som de fyra lärarna tillägnat sig, 
och som de omformat i den konkreta svenskundervisningen. Denna in-
teraktion och detta samspel bildar olika spänningsfält som beskrivs i en 
serie begreppspar och som kan sägas sammanfatta den tematik som kom-
mer till uttryck i lärarkoderna.

Inledningsvis behandlas vad jag uppfattar som den sammanhängande 
undervisningsstrategin hos var och en av lärarna. Därefter följer en dis-
kussion kring transformationen och de ämnesdidaktiska konsekvenserna 
av denna. Shulmans (1987) begreppsapparat kommer att användas i detta 
sammanhang. Vidare diskuteras svenskämnets klassifikation och inram-
ning (Bernsteins (1971, 1996/2000) . Med hjälp av den av mig reviderade 
modellen av Balls fyrfältsmodell och Malmgrens (1996) olika svenskäm-
nesuppfattningar samt olika utbildningsfilosofiska perspektiv diskuterar 
jag och benämner de fyra lärarnas svenskämnesuppfattningar utifrån de-
ras specifika situation, dvs. utifrån deras lärarkoder.

Adam – hierarki och intimitet
Redan inledningsvis kan här nämnas att Adams lärarkod, enligt min upp-
fattning, framstår som tydlig och renodlad. Jag vill beskriva Adams under-
visning på ett övergripande plan som starkt inramad (Bernstein 1996/2000) 
medan hans uppfattning om svenskämnet rymmer en mycket svag klassifi-
kation (Bernstein 1996/2000). Adam är den som har kontrollen i svensk-
undervisningen, vilket naturligtvis inte betyder att det inte finns utrymme 
för öppningar såväl som spänningar inom ramen för denna kontroll. Uti-
från de två temaundervisningarna tycker jag mig kunna utkristallisera en 
övergripande undervisningsstrategi hos Adam som innefattar:

– kortare introduktioner och därefter enskilt arbete eller grupparbete 
företrädesvis utanför klassrummet
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– att fakta och information till elevarbetena hämtas företrädesvis från 
bibliotek och Internet

– en avslutande återsamling i klassrummet några minuter innan lektio-
nen slutar

– företrädesvis enskilda skriftliga arbetsuppgifter som dock kan genom-
föras i grupper med syftet att stimulera till samtal och diskussioner 

– en stor tilltro till demokrati som potential i undervisningen, där sam-
tal och skrivande är centrala arbetsformer 

– att läraren har en tydlig roll som fostrare/vägledare och handledare.
Undervisningsstrategin är tydlig och genomtänkt. Ambitionen är att i 
demokratisk anda lära eleverna att självständigt ta ansvar för sin utbild-
ning, gärna i grupparbetets form. Friheten är mycket stor men med den 
följer också ett lika stort ansvar. Introduktionerna och genomgångarna 
ger, enligt min bedömning, förhållandevis grunda kunskaper och eleverna 
ges mycket utrymme att själva söka fakta och information. En stor frihet 
men också ett stort ansvar läggs på eleverna inte bara vad gäller faktain-
hämtning utan också vad gäller deras språkliga och litterära utveckling. 
Några gemensamma språkliga eller innehållsliga genomgångar av elever-
nas arbeten genomfördes inte under dessa två teman. Individualiseringen, 
i betydelsen att eleverna genomför uppgifterna på egen hand, parvis eller 
i grupp, kan alltså ur detta perspektiv beskrivas som ganska stark. 

I den undervisning som Adam genomfört under den tid jag följt ho-
nom har några intressanta aspekter av transformation (Shulman 1987) av 
svenskämnets innehåll genomförts. Adams förberedelse, ”preparation”, 
har sin grund främst i de centrala styrdokumenten läroplan och kurs-
plan, dvs. hans kunskaper om styrdokument och dess relation till svensk-
ämnet och dess roll och funktion i skola och samhälle. Utifrån Shulmans 
(1987) modell framstår därmed ”curriculum knowledge” som en avgö-
rande kunskapskälla. Detta är, enligt min tolkning, den centrala källan 
för Adams svenskundervisning. Det är utifrån främst läroplanens över-
gripande mål som Adam planerar innehållet i sin svenskundervisning. De 
nationella målen i kursplanerna understödjer denna planering. När roll-
spelet från det antika Aten genomförs i temat demokrati är detta ett ex-
empel på en framställning ,”representation” (Shulman 1987), av hur en 
demokratisk ordning bör råda, enligt Adam. Demokrati framställs ur ett 
historiskt perspektiv och eleverna förväntas ikläda sig de olika historiska 
rollerna. Rollspelet ges dock en mycket stark inramning genom att Adam 
bestämmer kommunikationens alla faser (Bernstein 1996/2000). I temat 
språkförändring, språksociologi och utredande uppsats bakas tre olika 
aspekter av svenska språkets historia och utveckling ihop till ett tema 
vilka framställs, ”representation” (Shulman 1987), med exemplifieringar 
och frågeställningar ur ett läromedel. Adam ger inga egna andra exempli-
fieringar, analogier eller beskrivningar utanför dessa läromedelsexempel. 
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Den framställning, ”representation”, som ges i detta sammanhang måste 
nog beskrivas som förhållandevis enkel. 

Metodvalet, ”selection” (Shulman 1987), i de två temana i Adams 
undervisning är i grunden en och densamma. Eleverna förväntas arbeta 
mycket i grupp eller ensamma. Eleverna skall i stor utsträckning själva 
söka information och fakta och förhålla sig till denna. Detta skall redovi-
sas dels i samtal/ diskussioner, dels i form av skrivuppgifter och då före-
trädesvis utredande/argumenterande uppsatser, eller artiklar som Adam 
vill kalla dem. Det generella upplägget för det nationella provet i svenska 
är att eleverna får ett antal texter som de skall läsa och diskutera tillsam-
mans med läraren och andra elever. Ett muntligt anförande skall också 
genomföras samt två olika skrivuppgifter. Adams upplägg i temat språk-
förändring, språksociologi och utredande uppsats liknar detta upplägg, 
definitivt vad gäller skrivuppgifterna, men måste beskrivas som svårare 
eftersom eleverna förväntas hitta textmaterialet själva. Det finns alltså en 
tydlighet och konsekvens i Adams svenskundervisning såtillvida att han 
uttrycker en positiv attityd till de nationella proven. Denna attityd åter-
speglas också i hans konkreta undervisning. 

Det finns ingenting i Adams svenskundervisning som pekar på att un-
dervisningen och dess innehåll anpassas till enskilda elever, ”tailoring” 
(Shulman 1987), utan eleverna framstår snarare som ett kollektiv som 
skall fostras i samma demokratiska anda. 

Sett ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv ger Adam uttryck för ett mycket 
pragmatiskt och instrumentellt förhållande till svenskämnet. Han ger inte 
några beskrivningar av svenskämnets syften ur några andra aspekter än 
som medel för fostran till demokratiska medborgare. I den bemärkelsen 
har han en bestämd uppfattning om ämnets relation till samhället. Några 
problematiseringar av svenskämnet, dess innehåll, struktur eller historia 
presenterar inte Adam. Svenskämnets innehåll framstår som förhållande-
vis problemfritt för Adam. De prioriteringar av ämnets innehåll som görs 
kontrasteras antingen mot fostransaspekten eller mot att eleverna skall 
gå vidare i sin utbildning. Transformationen, som utgör en central aspekt 
av de ämnesdidaktiska kunskaperna, framstår därmed som vag eller må-
hända ensidig. 

Sett med utgångspunkt i Bernsteins (1996/2000) indelning av inram-
ningen i olika variabler är det uppenbart att Adam har en stark kontroll 
över nästan samtliga variabler. Han kontrollerar kommunikationen, dess 
sekvensering och vilka bedömningskriterium som gäller och han har dess-
utom kontrollen över den specifika situation som föreligger och som möj-
liggör kunskapsöverföringen. Däremot har han en svagare kontroll över 
tempot mellan de olika momenten, men detta utgör inte något hinder för 
att ändå inte beteckna hans undervisning som starkt inramad. Adam ger 
uttryck för att vilja arbeta utifrån Bernsteins integrerade kod (Bernstein 
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1971, 1996/2000) men mot bakgrund av att den starka ”regulative dis-
course” som dominerar undervisningen är det tveksamt om han kan sä-
gas representera den integrerade koden. 

Det allt övergripande målet med svenskundervisningen för Adam är 
fostran till aktiva, demokratiska samhällsmedborgare samt att ge eleverna 
en viss allmänbildning i generell betydelse. Demokratifostran är därmed 
ett avgörande begrepp för att förstå Adams svenskundervisning. Denna 
kombineras med en moralisk fostran som är genomgående. Svenskäm-
net är ett medel i denna demokratiska-moraliska fostran. Vad som efter-
strävas är att skapa trygga och ansvarstagande samhällsmedborgare. Det 
innehåll som behandlas har endast i mindre omfattning sitt ursprung i de 
akademiska disciplinerna svenska språket och litteraturvetenskap. Någon 
kanon för skolans litteraturundervisning finns inte. Svenskämnet framstår 
därmed inte som ett ”nationellt projekt”, varför frågan om ett kulturarv 
är ointressant, något som Adam själv också gett uttryck för. Innehållet i 
svenskämnet är avhängigt denna demokratiska och moraliska fostran. De 
motiveringar som ligger till grund för detta förhållningssätt finner Adam 
i läroplanen och kursplanens uppnåendemål. De övergripande styrdoku-
mentens inflytande på svenskämnets innehåll är mycket starkt och tydligt. 
Därmed framstår ämnets gränser som vaga. Klassifikationen (Bernstein 
1971, 1996/2000) av ämnet är ur detta perspektiv svag. Det intressanta 
är dock att det samtidigt finns tydliga inslag av stark klassifikation i den 
betydelse att delar av svenskämnet utesluts ur undervisningen som t.ex. 
grammatik och litteraturhistoria medan andra områden prioriteras som 
t.ex. utredande/ argumenterande uppsatser. Just det sistnämnda är en del 
av svenskämnet som Adam prioriterar mycket högt. Det finns alltså de-
lar av svenskämnet som Adam enväldigt beslutat sig för att inte behandla 
och andra som han menar är centrala. Den inre ramfaktor som styr denna 
klassifikation är Adams egen uppfattning av svenskämnets roll och funk-
tion i skola och samhälle. 

Det finns också starka skäl som talar för att Adams personliga bakgrund 
och förhållningssätt har en avgörande betydelse för den roll och funktion 
som svenskämnet getts. Hans arbetarklassbakgrund kan sägas stå i konflikt 
med akademin. Kanske vi här också har en delförklaring till att innehållet 
i svenskundervisningen inte har sin källa i de akademiska disciplinerna? 
Akademin, men också hans egna erfarenheter från svenskundervisningen, 
får klä skott för den misstro till faktakunskaper som Adam ger uttryck för. 
Det delar av akademin/utbildningen har bidragit med är i första hand en 
arbetsform och ett förhållningssätt till studier som dessutom överensstäm-
mer med de övergripande styrdokumenten. Skolan är vidare den institution 
som skall förbereda eleverna för samhället, men framstår samtidigt som 
den skyddande lagunen där läraren är den självskrivne (väg-)ledaren. Det 
är samtidigt en paradox att skolans ledande funktioner framställs som av-
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görande för att ett demokratiskt förhållningssätt skall skapas i skolan och 
hos eleverna. Överhuvudtaget finns ett tydligt hierarkiskt förhållningssätt 
till styrdokument och skolan som står i motsättning till den demokratiska 
ambitionen, men i samklang med den moraliska ambitionen. 

Ett annat sätt att se på Adams uppfattning om svenskämnets roll och 
funktion kan göras utifrån begreppen ”schooling” och ”education” (Ha-
milton 1989, Erixon 2004). ”Schooling” står för ’skolbildning’ dvs. den 
verksamhet som bedrivs inom skolans ramar där syfte är att ”[…] so-
cialisera in den yngre generationen i samhället” (Erixon, 2004, s. 50). 
”Education” syftar till och står för uppfostran, bildning, utbildning. Sett 
ur detta perspektiv är Adam mer en representant för ”schooling”, vilket 
också ligger i linje med hans syn på skolan som den plats där de långsam-
ma reflektionerna äger rum.  

När Svedner (1999) talar om de bakgrundsfaktorer som ligger till grund 
för lärares ämnesprofilering, akademin, samhället, eleverna och den se-
lektiva traditionen på skolan, är det uppenbart att det är samhället och 
eleverna som är Adams bakgrundsfaktorer. Svedner nämner inget om styr-
dokumenten som bakgrundsfaktor, vilka däremot är centrala hos Adam. 
Skulle man tala om någon framträdande ämnesprofil hos Adam borde den 
kunna betecknas som en ’medvetandegörande’ profil, dvs. syftet är att elev-
erna utvecklar en medvetenhet om livet och verkligheten i stort.

Teleman (1991) skulle utan tvekan beskriva Adams svenskämne som ett 
ämne utan eget innehåll. Huruvida Adams ämnesuppfattning kan place-
ras inom någon av Malmgrens (1996) tre beskrivna ämnesuppfattningar, 
svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildnings-
ämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne är, tveksamt. Här 
finns en stark dragning åt färdighetsträning, dock inte i Malmgrens (1996) 
betydelse. Eleverna arbetar t.ex. inte med enskilda moment och det inte-
grerade/ämnesövergripande förhållningssättet motsäger också detta. Er-
farenhetspedagogiska aspekter finns, men det är framför allt erfarenhets-
pedagogikens politiska dimension som saknas i Adams uppfattning. Den 
tydliga tendens till psykologisering och individualisering som Adam ger 
utryck för finns inte heller tydligt utryckt inom erfarenhetspedagogiken, 
såsom den ursprungligen var tänkt. Däremot finns öppenheten mot andra 
ämnen och ambitionen att tematisera ämnet. 

Balls definitioner av engelskundervisningen i England, dvs, ”English 
as great literature”, ”English as skills”, ”Progressive English” och ”Ra�
dical English” visar att Adam tydligt kan sägas hör hemma i ”Progres�
sive English”. Elevcentreringen, de öppna gränserna mot andra ämnen, 
den enskilde elevens personlighetsutveckling och den svaga politisering-
en bekräftar detta. Sett till Balls fyrfältsfigur skulle detta placera honom i 
fältet ”kreativitet”, progressivitet och kulturella alternativ. Detta gör att 
Adams ämnesuppfattning skiljer sig från samtliga av G. Malmgrens lärare. 
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Här är det dock viktigt att poängtera G. Malmgrens (1992b) påpekande 
om svagheten i den statiska fyrfältsmodellen. Vi kan t.ex. konstatera att 
Adam starkt åberopar läroplanen. Detta torde placera honom som auk-
toritativ och föreskrivande enligt fyrfältsfiguren, men läroplanen är så att 
säga ’innehållslös’ sett ur ett svenskämnesperspektiv. För Adam handlar 
det inte om ett givet svenskämne med givna ämneskompetenser som skall 
överföras till eleverna. Gränsen mellan eleverna och Adams svenskämne 
är som tidigare nämnts vag.

De språkliga och litterära kunskaper som kommer till uttryck under 
lektionerna kan beskrivas som förhållandevis ytliga. Det är inte språk-
liga och inte heller litterära kunskaper som i första hand är i fokus. Den 
språkliga sidan av elevernas skrivande kommer i andra hand. Adam läg-
ger uttryckligen mindre vikt vid språkträning och språkutveckling och 
som en konsekvens av detta bearbetas elevernas skrivande sällan kollek-
tivt. Dessutom finns en föreställning om att om man talar, läser och skri-
ver tillräckligt mycket i sig, så utvecklas såväl språkförmågan som tän-
kandet automatiskt. 

Sammanfattningsvis kan de faktorer som ligger till grund för Adams 
uppfattning om svenskämnets innehåll i gymnasieskolan, och den roll och 
funktion i skola och samhälle han tillskriver ämnet, beskrivas som:
– en uppfattning om svenskämnet som ett ämne med vaga gränser mot 

andra ämnen, 
– en stark tilltro till skolans styrdokument, främst i form av läroplanen, 

den kommunala skolplanen och de övergripande uppnåendemålen i 
kursplanen,

– en stark tilltro till elevernas kommunikativa och kognitiva förmåga 
och vilja att reflektera över och ställa frågor kring olika existentiella 
problem,

– en grundmurad övertygelse om skolans roll som ansvarig för fostran 
till ansvarstagande, demokratiska och moraliska samhällsmedborgare 
där värdegrundsfrågor ges stort utrymme,

– hans personliga förhållande till relationen mellan akademi, skola och 
samhälle.

Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv är det intressant att Adam inte betonar 
vad som annars betraktas som relevanta yttre ramfaktorer som tid, elev-
grupperingar, stoff, ekonomi, lokaler, etc. Han nämner vid ett tillfälle att 
tiden, i relation till det stoff han skulle vilja behandla, inte räcker till men 
det framstår inte som någon avgörande fråga för honom. Adam framstår 
som mycket nöjd med de yttre förutsättningar som står till buds.

Ur ett utbildningsfilosofisk perspektiv kan Adam sägas ge utryck för 
ett perennialistisk (Englund, 2004, s. 237-238) ämnesinnehåll. Han har 
en ambition att ge eleverna en hög allmänbildning i generell betydelse och 
att eleverna utvecklas till harmoniska människor. Det är hans positiva och 



  249 

idealistiska människosyn som präglar denna ambition. Människan är oför-
änderlig ’innerst inne’ och genom att bearbeta de eviga frågorna kan män-
niskan komma till insikt om sin egen och andras natur. Skönlitteratur som 
medel spelar en inte oväsentlig roll i detta sammanhang. Det sammanhang 
i vilket människan lever och som präglas av politiska, ekonomiska och 
sociala motsättningar och spänningar, även i ett demokratiskt samhälle, 
är inte framträdande i Adams beskrivningar och därmed befinner han sig 
också i linje med perennialismens apolitiska förhållningssätt. Här finns 
också en klar och entydig föreställning om människans kommunikativa 
och intellektuella kapacitet. Alla är lika, alla vill och alla kan kommuni-
cera och det är en fråga om färdighetsträning för att nå detta mål. Däre-
mot kan Adam inte sägas vara en typisk företrädare för perennialismen då 
han tar tydligt avstånd från uppgiften att förmedla ett bestämt kulturarv 
och då han inte heller räds att överskrida svenskämnets gränser. 

Man kan också urskilja typiska progressivistiska (Englund, 2004, s. 
229-235) drag i Adams uppfattning om svenskämnet. Inom progressivis-
men ser man samhällsutvecklingen som mer eller mindre given och sko-
lans/utbildningens roll och funktion fokuserar därmed på den enskilde 
elevens utveckling och anpassning till detta samhälle. Det är en inställning 
som Adam ger tydliga uttryck för. Denna individanpassning av svensk-
ämnet bidrar också till en differentiering av eleverna, en differentiering 
som han samtidigt tar starkt avstånd ifrån. Detta progressivistiska anslag 
skulle därmed kunna förklara det nedtonade intresset för svenska språ-
ket, avståndstagandet från klassisk litteraturhistoria/’klassisk bildning’, 
det ämnesövergripande/integrerade perspektivet från utbildningstiden och 
därmed de vaga ämnesgränserna. Samtliga dessa faktorer i kombination 
med hans egen arbetarklassbakgrund, det starka stöd han erhåller från 
skolledningen och sist men inte minst hans optimistiska/idealistiska män-
niskosyn och syn på samhället som öppet och demokratiskt är den fasta 
grunden för Adams uppfattning om svenskämnets roll och funktion i skola 
och samhället. Ämnet syftar till fostran av goda, bildade samhällsmedbor-
gare. Tematisk med�orgarsvenska skulle kunna vara en rättvis benämning 
på Adams uppfattning om svenskämnet. 

En schematisk framställning av Adams undervisning och uppfattning 
om svenskämnet och dess roll och funktion i skola och samhälle samt dess 
innehåll och arbetsformer skulle kunna beskrivas enligt nedan. 
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Adam – tematisk medborgarsvenska, svenska som medel

Syfte och mål Skapa trygghet och gemenskap.
 Demokratifostran i generell betydelse.
 Moralisk fostran, med kristen underton.
 Allmänbildning i generell betydelse.
 Aktiva, samhällsmedborgare, att våga tala för sig.
 Förbereda för fortsatta studier (gäller studie- 
 förberedande program).
 Utveckla tänkandet dvs. betoning på kognitiva  
 kunskaper.
Innehåll Etik, värdegrundsfrågor.
 Demokrati- och samhällsfrågor.
 Skönlitteratur som medel.
 Skrivandet som färdighet.
Arbetsformer Ämnesintegrerade temastudier
 Korta introduktioner i helklass och därefter arbete 
 i grupper, mestadels i grupprum, biblioteket och  
 datasalar.
 Samtal i mindre grupper och helklass.
 Företrädesvis individuella skrivuppgifter.
 Söka information/kunskap på Internet.

De yttre ramfaktorer som ligger till grund för och påverkar Adams svensk-
undervisning är läroplanen, skolplanen, skolledningen och i viss mån kurs�
planen. Adam har en stark och tydlig ambition att implementera främst den 
nya läroplanen i skolan. Stöd för detta får han av kommunen och skolled-
ningen. Detta förhållningssätt konfronteras dock med ett antal andra inre 
faktorer, vilka problematiserar Adams förhållningssätt. Han ger uttryck 
för flera olika inre ramfaktorer, som tex. empati, intimitet, och som kan 
ses som ett uttryck för hans ambivalens när det gäller att hantera detta 
förhållningssätt. Kanske är han ett exempel på lärare som befinner sig i 
spänningsfältet mellan den ’gamla’ mer eller mindre detaljstyrda skolan 
och den decentraliserade mål- och resultatstyrda skolan. Motsättningarna/
spänningarna är många och de går ofta in i varandra. Dessa motsättning-
ar/spänningar, menar jag, har sitt ursprung i såväl Adams egen bakgrund 
och utbildning som i Adams förhållande till läroplanen och kursplanen. 
Svingby (1978) visar i sin avhandling att:

Inom skolstrukturen i stort styrs man av Skolöverstyrelsen, läro-
medel och skolstyrelsen. I den egna skolan tillkommer skolledning 
och från samhället utanför skolan kommer någon (liten) påverkan 
främst från massmedierna. Undervisningen utvecklas sedan i ett 
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samspel mellan främst lärare, eleverna kollegorna och i viss mån 
av föräldrar och skolans övrig personal. Läraren är här den star-
kaste (Svingby, 1978, s. 98-99).

Adam själv och hans egna erfarenheter är, precis som hos lärarna i Sving-
bys (1978) undersökning, en avgörande inre ramfaktor för vilket innehåll 
svenskundervisningen ges och hur undervisningen gestaltas. Hans bun-
denhet till skolledningen, skolplan och framför allt läroplanen är tydlig. 
Ett problem är dock att ’hans’ läroplan och kursplan inte ger samma spe-
cifika och detaljerade vägledning som de läro- och kursplaner Svingbys 
(1978) lärare hade. Detta, menar Adam är bra, men samtidigt ger han ut-
tryck för ett hierarkiskt och auktoritetsbundet förhållningssätt till såväl 
styrdokumenten som skolledningen på så sätt att han inte ger uttryck för 
något ifrågasättande eller några andra reflektioner. Detta förhållningssätt 
i Adams svenskundervisning kolliderar med hans strävan att uppfylla den 
icke-hierarkiska retorik som uttrycks i styrdokumenten. Adam nämner 
inte alls elevernas föräldrar eller övrig personal som faktorer av betydelse 
för undervisningen.

I och med att läroplanen framträder tydligare i dagens (Adams) skola, 
men samtidigt är ’otydligare’ i sin styrning (Svingby, 1978, s. 208-213), 
ges ett utrymme för egna tolkningar och uppfattningar av dels vilken roll 
och funktion skolan skall tilldelas, dels hur undervisningen i sig skall be-
drivas och med vilket innehåll. Adam tilldelar skolan, men däremot inte 
svenskämnet, en starkt avgränsad roll och funktion. Alla elever se som 
lika och behandlas lika. Den individualiserade undervisningen motverkar 
dock detta. Elevens privata sfär ges offentlighet. Den strävan till ”intimi-
sering” (Ziehe, 1993) som finns motverkas bl.a. av den distansering som 
tjänstemannarollen/ledarrollen kräver. 

När det gäller innehållet i svenskundervisningen finns också en spän-
ning mellan retorik och praktik. Å ena sidan finns ett avståndstagande 
mot bl.a. ’rabblande’ av (akademiska) faktakunskaper, kronologisk litte-
raturhistoria och grammatik. Å andra sidan finns en önskan (retorik) där 
behovet av faktakunskaper lyfts fram, inte minst för läraren. Adam han-
terar detta genom att åberopa kursplanens uppnåendemål, vilka ger tyd-
ligare innehållslig vägledning än kursplanens strävansmål. Det märkliga 
som uppstår när Adam åberopar läroplanen är att innehållet i svenskäm-
net får en svagare klassifikation (Bernstein 1971,1996/2000), men dess 
inramning blir stark. Tolkning av läroplanen gentemot svenskundervis-
ningen begränsar elevernas möjligheter till inflytande och kontroll över 
hur undervisningen skall bedrivas och med vilket innehåll, samtidigt som 
lärarens kontroll är stark. Härigenom blir såväl innehåll, form och be-
dömning oklar, inte minst för eleverna. Adam framstår därmed som en 
företrädare för den ”osynliga pedagogiken” (Bernstein 1983). Och i linje 
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med denna ”osynliga pedagogik” ligger också den ”intimisering” (Ziehe 
1993) och den hierarkisering som kommer till uttryck. Svingby (1978) ut-
trycker det på följande sätt:

I en sådan undervisning måste barnet uppmuntras att i högre grad 
”göra sig själv synligt”. Barnet måste framträda som unikt i för-
hållande till andra barn. […] När den pedagogiska praktiken är 
osynlig är också hierarkin outtalad och reglerna för rum och tid 
är vaga. Då gränserna inte är tydliga eller outtalade finns inte hel-
ler klart markerade regler för barnets handlingar, för inriktningen, 
avsikten, tiden eller framstegen. Allt är skenbart rätt och tillåtet. 
Men även om hierarkin inte uttalas och gränserna inte markeras 
betyder det inte att de inte finns. Det betyder bara att de förverkli-
gas på ett annat sätt (Svingby, 1978, s. 209-210).

Den komplexitet och de spänningar/motsättningar som framträder i re-
lationen mellan retorik och praktik ser jag som ett uttryck för Adams i 
och för sig vällovliga men ambivalenta ambition och strävan att imple-
mentera läroplanen som det främsta styrdokumentet i undervisning. Han 
vill kasta av sig det gamla och pröva det nya som Lpf 94 öppnar upp för. 
Denna implementering blir dock problematisk, eftersom de faktorer som 
begränsar och möjliggör undervisningen i sig är motsägelsefulla och för-
modligen inte heller medvetna, belysta och problematiserade. 

Sammanfattningsvis och på ett övergripande plan vill jag beskriva det 
spänningsfält som både begränsar och möjliggör Adams svenskundervis-
ning med begreppen hierarki och intimitet. Dessa två begrepp går delvis 
in i varandra men kolliderar också med varandra i vissa hänseenden. Det 
hierarkiska kan relateras till läroplan, skolledning, den egna utbildningen, 
men också till eleverna i form av tydligt ledarskap och moralisk fostran. 
Det intima tar sig främst uttryck i svenskämnets innehåll och dess vaga 
gränser och inte minst i dess potential som medel för demokratisk-mora-
lisk fostran. Att detta spänningsfält ändå kan ligga till grund för Adams 
svenskundervisning visar enbart på det komplexa i att tolka och genom-
föra undervisning utifrån de föreliggande yttre ramfaktorerna. Frågan i 
detta sammanhang är alltså inte om detta låter sig göras. Det är istället de 
sonderande tolkningarna av frågorna hur och på vilka grunder detta låter 
sig göras och vilka konsekvenserna blir som är det intressanta. 

Bertil – tradition och förnyelse
Som framgått har också Bertil en konsekvent undervisningsstrategi och en 
av den allra mest framträdande yttre ramfaktorn i hans svenskundervis-
ning är de specifika elevgrupper han för tillfället undervisar. Denna yttre 
ramfaktor kolliderar emellertid på ett flertal punkter med den uppfatt-
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ning om svenskämnets roll och funktion som han har gett uttryck för. Här 
finns bl.a. inre ramfaktorer som hans uppfattning om skolan som skild 
från samhället och hans stora intresse för litteratur och läsning. Denna 
kollision mellan yttre och inre ramfaktorer bidrar till vad jag i slutet av 
detta avsnitt kommer att beskriva som en spänning mellan tradition och 
förnyelse. 

Bertils undervisningsstrategi kännetecknas av:
– ofta längre men ibland kortare lärarledda genomgångar med efterföl-

jande kortare och längre samtal i helklass
– att läraren har en tydlig roll av förmedlare
– enskilt arbete eller grupparbete, företrädesvis utanför klassrummet
– en avslutande återsamling i klassrummet några minuter innan lektio-

nen slutar
– att fakta och information till elevarbetena hämtas företrädesvis från 

bibliotek och Internet
– en stark anpassning till de specifika elevgrupperna
– att en stor frihet och ett stort ansvar läggs på eleverna vad gäller såväl 

faktainhämtning som språkutveckling
– en strävan att avsluta varje enskilt moment inom rimlig tid
– enskilda arbetsuppgifter som skall redovisas i helklass.

Den strategi Bertil företräder påverkas starkt av elevernas höga frånvaro, 
vilket ger en diskontinuitet i undervisningen. Detta påverkar såväl arbets-
former som innehåll. De lärarledda genomgångarna blir flera och kollide-
rar ibland med elevernas gruppredovisningar. På grund av att elevernas 
söker fakta och information själva framstår innehållet ofta som fragmen-
tariskt och tunt. Förutom eleverna, och särskilt frånvaron, framstår även 
schemaläggning och tid som centrala ramfaktorer i undervisningsstrate-
gin. Frågan är om inte lärarens strävan att avsluta varje moment inom 
rimlig tid är en konsekvens av den höga frånvaron snarare än en medve-
ten strategi. Den sammanlagda tiden för momenten kanske är tillräcklig 
men den höga frånvarofrekvensen, som kan vara en konsekvens av sche-
maläggningen, stör tidsramarna. Bertil åberopar också stora elevgrupper 
och hans egen �rist på fantasi som hinder för hans utveckling av svensk-
undervisning. Här finns alltså såväl yttre som inre ramfaktorer som på-
verkar undervisningsstrategin. 

I Bertils undervisning har det varit svårt att se om någon mer ingående 
transformation av innehållet har skett. När Shulman (1987) t.ex. talar om 
“critical interpretation and analysis of texts, structures and segmenting, 
development of curricular repertoire and clarification of purposes” eller 
om ”use of representational repertoire wich includes analogies, metaphors, 
examples, demonstrations, explanations and so forth” (Shulman, 1987, s. 
15), dvs. transformationens “preparation” och “representation”, framträ-
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der inte detta tydligt i Bertils undervisning, vare sig i arbetet med det na-
tionella provet eller i temat fantasy. Sett ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv 
är det därför tveksamt om man kan tala om att några ämnesdidaktiska 
kunskaper i detta sammanhang kommer till uttryck. 

Bertil har en uppfattning om svenskämnets roll och funktion som måste 
ses som starkt kopplat till hans egen bakgrund och hans intresse för litte-
ratur. Någon starkare relation mellan svenskämnet och samhället i stort 
ger han inte uttryck för. Detta återspeglas också i hans konkreta under-
visning, där skönlitteratur ur ett mer litteraturvetenskapligt perspektiv, 
får utgöra en viktig del i undervisningen. Bertil prioriterar gärna littera-
tur men anpassar sig också mycket efter den specifika elevgrupp han för 
tillfället har, vilket gör att han plockar lite olika bland de ”vagnar” som 
finns i hans svenska tågsätt. Därmed framstår ”content knowledge” för 
att använda Shulmans (1987, s. 15) terminologi dvs. ämneskunskaper 
tillsammans med eleverna, ”learners and their characteristics”(Shulman 
1987, s. 15), som två viktiga källor för Bertils undervisning. Dessa två 
faktorer rymmer ett starkt spänningsfält som dessutom förstärks av den 
vaga transformation som förekommer. Bertil ger uttryck för en mycket 
positiv människosyn och elevsyn, men frågan är hur djupa hans kunska-
per om eleverna är. Om eleverna och ämneskunskaperna skall utgöra de 
centrala kunskapskällorna för undervisningen och därmed transformatio-
nen krävs djupa kunskaper i båda ’källorna’. 

Bertils svenskämne måste betraktas som starkt avgränsat. Denna star-
ka avgränsning (klassifikation, Bernstein 1971, 1996/000) ligger också 
i linje med hans beskrivning av skolan som en institution skild från det 
omgivande samhället. Skolan sysslar med utbildning i olika skolämnen 
och läraren är en auktoritet i detta sammanhang. Det omgivande samhäl-
let och samhällsdebatten om skolan upplevs som mer eller mindre frus-
trerande. Bertil uttrycker en positiv attityd till akademin och akademiska 
studier, även om han menar att han inte kunde se någon direkt koppling 
mellan akademi och läraryrket under sin utbildningstid. De ämneskun-
skaper han tillgodogjorde sig i akademin vill han nu delge eleverna. Som 
en konsekvens av den avgränsade ämnesuppfattningen och synen på skola 
och omgivande samhälle framstår Bertils pragmatiska och instrumentella 
förhållande till styrdokumenten som logisk. Styrdokumenten relateras i 
stort enbart till undervisning i det enskilda ämnet. De utgör ett stöd och 
en hjälp i skolarbetet, men har inte brutits ned och tolkats i relation till 
det innehåll som behandlas. 

Om man ser till de yttre ramfaktorer som Bertil åberopar framkommer 
en del intressanta aspekter. När Bertil nämner tid som en försvårande faktor 
kopplas också denna till innehållet, dvs. det finns inte tid till att behandla 
allt det som han skulle vilja delge eleverna. Detta är inte något unikt för 
Bertil. De flesta lärare önskar säkerligen mer tid för att kunna behandla 
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och bearbeta allt det innehåll man avser att ta upp. Stoffträngsel är en av 
de faktorer som bl.a. G. Malmgren (1999) visat att svenskämnesdebatten 
ständigt berört. Däremot lyfter Bertil fram stora elevgrupper och schemat 
som yttre försvårande ramfaktorer. De två grupper jag följde bestod av 22 
respektive 18 elever. Ingen av dessa grupper är, enligt min uppfattning, att 
betrakta som stora grupper. Frågan är om Bertil i detta fall ger uttryck för 
en mera generell uppfattning som dock inte är applicerbar på hans klas-
ser. Förklaringen kan möjligen ligga någon annanstans. 

Färdigheter och personlighetsutveckling är de mål och syften som Bertil 
lyfter fram i sin svenskundervisning. Färdighetsträning tar sig ofta uttryck 
i att eleverna skall skriva olika slags artiklar eller reproducera och bear-
beta tidigare lästa texter av olika slag. Färdigheterna kan beskrivas som 
starkt avgränsade mot skolan. Personlighetsutvecklingen tar sig främst 
uttryck i att eleverna skall få möta skönlitteratur i skolan. Läsning och 
skönlitteratur ses som en källa för allmän�ildning men också för arbets-
livet och privatlivet. En rimlig tolkning av begreppet allmänbildning är 
i detta fall ”att ha hört och känna till språkliga och inte minst litterära 
fenomen”. Litteraturundervisningen kan beskrivas som en spänning mel-
lan å ena sidan en vilja att ge eleverna goda ämneskunskaper och å den 
andra att bidra till den personliga utvecklingen. Bertils personliga intresse 
för läsning och skönlitteratur lyser starkt igenom i detta fall. Hans posi-
tiva elevsyn kolliderar dock med dessa ambitioner. I spänningen mellan 
att förmedla ämneskunskaper, ”content knowledge” (Shulman 1987), och 
hans föreställningar och kunskaper om eleverna, ”knowledge of learners 
and their characteristics” (Shulman 1987), vinner eleverna. Färdighets-
träningen ges ett mer generellt uttryck som att den förbereder för högre 
studier och arbetslivet. 

Med Svedners (1999) terminologi framstår det som att Bertils ambitio-
ner med svenskämnet är att ge färdigheter och kunskaper i ämnet. Färdig-
hets- och kunskapsambitionerna är de ambitioner som är tydligast, men 
även ambitioner att förmedla kunskaper om språk och litteratur samt att 
förmedla en kulturtradition framträder. �kademin framstår därmed som 
den starkaste bakgrundsfaktorn i ämnesuppfattningen. Svenska som fär-
dighetsämne och svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne är de två 
ämnesuppfattningar jag vill tillskriva Bertil. Några erfarenhetspedagogisk 
drag lyser inte igenom i Bertils beskrivning och undervisning. Snarare kan 
undervisningen liknas vid Balls English as skills och English as great lite�
rature (G. Malmgren 1992b, s. 46-47). I den reviderade modellen av Balls 
fyrfältsmodell är det färdighetsträning, yrkesutbildning, ”nytta” samt stu-
dier av den högkulturella litteraturen och humanistisk bildning som lig-
ger närmast Bertils uppfattning om svenskämnet. Jämfört med de lärare 
G. Malmgren (1992b) studerade pendlar Bertils uppfattning om svensk-
ämnet mellan en förmedlingspedagogisk och en inte elevcentrerad utan 
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snarare elevanpassad hållning (G. Malmgren, 1992b, s. 316). De akade-
miska kunskaper som Bertil besitter utgör grunden för en stor del av hans 
undervisning men han tvingas att anpassa den efter de elevgrupper han 
har. I vissa fall byter han också ut de akademiska kunskaperna mot andra 
självförvärvade kunskaper som i temat fantasy. Grundstommen i Bertils 
ämnesuppfattning är ändå ett förhållandevis bestämt svenskämne, vilket 
skall förmedlas till eleverna. 

Till grund för Bertils uppfattning om svenskämnets innehåll i gymna-
sieskolan, och den roll och funktion i skola och samhälle han vill tillskri-
va ämnet, ligger: 
– en uppfattning om ett avgränsat och momentindelat svenskämne
– en uppfattning om en litterär kanon som har sitt ursprung i ett person-

ligt förhållande till läsning och skönlitteratur
– en stor hänsyn till de specifika elevgrupperna han för tillfället under-

visar
– en uppfattning om skolan som särskild från det omgivande samhäl-

let
– en uppfattning om läraren som auktoritet och förmedlare av kunska-

per
– ett pragmatiskt förhållande till skolans styrdokument.

De yttre ramfaktorer som framträder i Bertils beskrivning är företrädes-
vis akademin, program� och kursmål, elevgrupper samt det omgivande 
samhället. Akademin är den grundläggande källan för kunskaper och fär-
digheter och dessa försöker Bertil att verifiera i program- och kursmål, 
men han stöter på svårigheter, som tidigare nämnts, i mötet med de olika 
elevgrupperna och när de ses i ljuset av det omgivande samhället. Bertils 
beroende av läromedel framgår när litteraturhistoria behandlas medan 
bibliotek och Internet är de läromedel som förekommer mest i övrig un-
dervisning. 

Sett ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv framstår Bertils svenskämne 
som förhållandevis starkt essentialistiskt (Englund, 2005, s. 235-237), sär-
skilt vad avser litteraturhistorieundervisningen. Hänvisningen till den aka-
demiska disciplinen, den starka avgränsningen gentemot samhället samt 
betoningen på skolämnet pekar tydligt mot detta. Vissa drag av progres�
sivism (Englund, 2005, s. 229-234) kan man också finna i Bertils uppfatt-
ning om svenskämnet. Här finns en förhållandevis stark anpassning till gäl-
lande styrdokument och därmed också till gällande samhällsordning samt 
en fokusering på den enskilde elevens utveckling. Sett ur detta perspektiv 
framstår också uppfattningen om svenskämnet som apolitisk. 

Som tidigare konstaterats tenderar de språkliga och litterära kunska-
per som behandlas att framstå som förhållandevis ytliga, trots att fokus i 
undervisningen ligger på dessa kunskaper/färdigheter. Denna tendens kan 
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förstås på flera olika sätt, dels med den stora elevfrånvaron, dels det frek-
venta egna arbetet, där innehållet kommit att få en underordnad roll (jfr. 
Alexandersson 1994), dels anpassningen till elevgruppen. Måhända kan 
också den essentilialistiska (Englund, 2005, s. 235-237) ämnesuppfattning 
Bertil kan sägas företräda vara ett hinder för elevernas engagemang. Ur 
ett ämnesdidaktiskt perspektiv är det intressant att Bertil inte ger uttryck 
för några mer ingående och djupare diskussioner med eleverna om mål, 
innehåll och arbetsformer i svenskundervisningen. 

Mot bakgrund av den starka påverkan som de specifika elevgrupperna 
har på Bertils svenskundervisning och den hänsyn han tar till dessa vill 
jag beskriva hans uppfattning om svenskämnet som elevanpassad svenska. 
Den schematiska framställningen av Bertils undervisning och uppfattning 
om svenskämnet och dess roll och funktion i skola och samhälle samt dess 
innehåll och arbetsformer kan därmed beskrivas på följande sätt:

Bertil – elevanpassad svenska, svenska som mål

Syfte och mål Förmedla ämneskunskaper och färdigheter.
 Förbereda för fortsatta studier och i viss mån 
 för privatliv och arbetsliv.
 Allmänbildning i generell betydelse.
 (Personlighetsutveckling – ej framträdande).
Innehåll  Företrädesvis akademiska kunskaper.
 En litterär kanon.
 Skönlitteratur som mål och medel.
 Skrivandet som färdighet och mål i sig.
Arbetsformer Momentindelade avsnitt.
 Längre och kortare introduktioner i helklass och 
 därefter arbete i grupper, mestadels i grupprum, 
 biblioteket och datasalar.
 Samtal företrädesvis i helklass.
 Företrädesvis individuella skrivuppgifter.
 Söka information/kunskap på Internet.

De inre ramfaktorerna, dvs. Bertils gestaltning av svenskämnet och hans 
uttalade uppfattningar och föreställningar om skola och svenskämne kon-
fronteras med de yttre ramfaktorerna på flera sätt. Bertils inre ramfaktorer 
möter en annan uppfattning om svenskämnet roll och funktion i skolan 
och som den framträder i styrdokumenten. En aspekt av detta spännings-
förhållande är förmodligen hans personliga erfarenhet och föreställning 
om läsning av skönlitteratur som bidrag till personlighetsutveckling. En 
annan aspekt kan vara hans långa tid som grundskollärare. Under denna 
tid gavs inte mycket utrymme åt den ämnesfokusering som han nu vill ge 
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i gymnasieskolan. Ett problem är dock att denna tydliga fokusering inte 
överensstämmer på samma sätt som tidigare med den för tillfället gällan-
de gymnasieskolan. Kanske det i detta sammanhang också finns en för-
klaring till den förhållandevis apolitiska/konfliktfria ämnesuppfattningen 
och behandlingen. Ämnet svenska och dess ’inneboende’ kunskaper och 
färdigheter är i fokus. Hos Bertil framträder också ett förhållandevis själv-
ständigt förhållningssätt gentemot yttre ramfaktorer som t.ex. läroplan 
och skolledning, vilket ligger i linje med uppfattningen om läraren som 
auktoritet. Denna auktoritetstro utgör dock inget hinder i hans strävan 
att skapa ett positivt och öppet klassrumsklimat.    

Bertils berättelse om och beskrivningar av svenskämnet samt de ge-
staltningar som ämnet här givits återspeglar ett spänningsförhållande 
mellan två principer för undervisning. Å ena sidan företräder Bertil vad 
som kan beskrivas som en traditionell undervisning och ämnesuppfatt-
ning och å andra sidan står han inför en förnyad kursplan, förändrade 
elevgrupper och en förändrad lärarroll. Han pendlar mellan tradition 
och förnyelse. 

Anna – vision och verklighet
Annas lärarkod uppvisar, enligt min mening, en komplicerad och ibland 
motsägelsefull bild. Under den tid jag följer Anna ser jag ett tydligt och 
genomgående mönster i såväl hennes undervisningsstrategi som hennes 
klassifikation (Bernstein 1971, 1996/2000) och inramning (Bernstein 
1996/2000). Anna har en genomtänkt uppfattning om svenskämnets roll 
och funktion i skolan och samhället, men denna uppfattning kolliderar 
med såväl yttre som inre ramfaktorer.

I följande avsnitt kommer jag att visa hur jag kommer fram till Annas 
svenskämne som jag vill beskriva som tematisk, elevanpassad svenska, 
svenska som medel. Detta svenskämne rymmer ett spänningsfält beståen-
de bl.a. av olika ramfaktorer som elevanpassning och vaga ämnesgränser, 
färdighetsträning och personlighetsutveckling, skolans organsiation och 
strävan efter att arbeta efter en integrerad kod. Det spänningsfält som jag 
menar att Anna verkar inom vill jag beteckna som ett spänningsfält mel-
lan vision och verklighet.  

 Mönstret i Annas undervisningsstrategi, som det visat sig i de beskrivna 
temaarbetena är som nämnts genomgående och tydligt. Jag vill beskriva 
det på följande sätt:
– kortare introduktioner och därefter enskilt arbete eller grupparbete 

företrädesvis utanför klassrummet
– de enskilda arbetsuppgifterna bör, men måste inte, genomföras i 

grupp 
– de enskilda arbetsuppgifterna redovisas företrädesvis enbart inför lä-

raren
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– en stor tilltro till elevernas egen potential och därmed ges en stor fri-
het och ett stort ansvar till varje enskild elev

– en stark anpassning till de specifika elevgrupperna
– läraren sammanställer och tillhandahåller det mesta av undervisnings-

materialet
– läraren har en stark roll som handledare för elevernas skrivuppgifter 

och gruppdiskussioner.
Annas ambition är att ge läraren en stark roll som handledare, men en 
svag roll som ”undervisare”, i betydelse att föreläsa inför eleverna. Istäl-
let vill hon lägga ett stort ansvar på, men också ge en stor frihet åt, elev-
erna. Individualiseringen, dvs. att eleverna genomför uppgifterna på egen 
hand, parvis eller i grupp, framstår därmed som utmärkande för Annas 
strategi. Denna kompliceras dock i och med hennes ambition att lyfta 
fram att eleverna helst skall arbeta i grupp, men uppgifterna som sådana 
skall ofta redovisas individuellt. Det är svårt att säga något om i vilken 
utsträckning Annas personliga bakgrund speglar hennes undervisnings-
strategi. Anna har gett uttryck för att det är ”för få som gör sina röster 
hörda idag” och kanske är hennes undervisningsstrategi ett uttryck för 
viljan att stimulera eleverna till detta. Hennes ambition är att ge eleverna 
möjligheten att träna i att arbeta ansvarsfullt och självständigt, men ändå 
i ett kollektivt sammanhang. Undervisningsstrategin innebär att inram-
ningen blir mycket svag utom i det hänseende att det är Anna som sam-
manställer och tillhandhåller det mesta av undervisningsmaterialet och 
därmed har kontrollen (och makten) över innehållet, utom vid de tillfäl-
len då eleverna söker fakta och information på Internet. 

Två centrala källor ligger till grund för Annas undervisning, och där-
med också för hennes transformation, nämligen eleverna eller med Shul-
mans terminologi ”knowledge of learners and their characteristics” (Shul-
man, 1987, s. 15), och hennes uttryckta uppfattning om svenskämnets 
roll och funktion i skola och samhälle. Dessa två källor är naturligtvis 
starkt integrerade men det intressanta med denna integration är att den i 
Annas fall rymmer ett starkt spänningsfält. Transformationen innebär att 
svenskämnet genomgår en omvandlingsprocess. Ämnet är i fokus och det 
belyses, exemplifieras och problematiseras utifrån olika perspektiv. När 
Anna planerar, ”preparation”, gör hon det med utgångspunkt i elever�
nas önskemål samtidigt som hon försöker anpassa dessa önskemål efter 
kursplanens uppnåendemål. De skönlitterära texterna hon använder i te-
mat ”Krig och våld” måste i stort beskrivas som traditionella. Innehållet 
framställs, ”representation”, i form av korta utdrag ur skönlitterära verk, 
vilka kopplas till visning av hela filmer. Det är film som utgör den främ-
sta/enda ”[…] repertoire wich includes analogies, metaphors, examples, 
demonstrations, explanations and so forth” (Shulman, 1987, s. 15). Att 
Anna tar så stor hänsyn till eleverna i kombination med att hon ger dem 
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stor frihet och stort ansvar får som konsekvens att hela hennes transfor-
mation av innehållet påverkas. I och med att fokus ligger på eleverna i 
Annas svenskundervisning menar jag att svenskämnet hamnar något på 
undantag. Frågan är om man utifrån Shulmans (1987) transformations-
begrepp överhuvudtaget kan tala om någon transformation mer än i be-
tydelsen att Annas litterära kunskaper representeras av de korta utdragen 
ur antologier som hon tagit fram. Såväl filmerna som de skönlitterära tex-
terna utgör endast medel för något annat. Någon synlig koppling mellan 
film, skönlitteratur och andra företeelser i samhället i stort görs inte varför 
diskussionerna ganska raskt tar slut. Anna har inte heller några gemen-
samma genomgångar med eleverna där hon tydliggör syftet med temat 
och hur och varför det material hon plockat fram skall användas. Därmed 
kan man ställa sig frågan om man i detta sammanhang kan tala om äm-
nesdidaktiska kunskaper i Shulmans (1987) betydelse. Det är endast vid 
de gruppdiskussioner som förekommer i slutet av temat ”Krig och våld” 
som Anna kan sägas transformera innehållet i Shulmans betydelse. Det 
är när Anna ställer frågor om filmerna återspeglar verkligheten eller om 
våldet i lokalsamhället som innehållet transformeras, men då är innehål-
let krig och våld – inte svenska språket eller litteraturen. 

Att Anna är en tydlig förespråkare för en integrerad kod är uppenbart, 
men hennes ståndpunkt stöter på patrull i skolan. Dels finns ingen kon-
sensus bland lärarna om den integrerade koden som idé, dels finns inte 
heller, åtminstone enligt Anna, någon skolledning/rektor som garanterar 
att en sådan kod skulle inrättas och understödjas. Anna möter dessutom 
ingen större förståelse från elevernas håll, vilket inte heller är svårt att 
förstå. Om eleverna i sina karaktärsämnen möter en undervisning där 
makten och kontrollen över såväl innehåll som inramningen är stark är 
det inte så märkligt att de uppfattar Annas undervisning som diffus. Häri 
ligger en pedagogisk utmaning för Anna men tyvärr lyckas hon inte så 
väl som hon skulle vilja. Under temat ”Krig och våld” fanns inga yttre 
ramfaktorer som begränsade eller omöjliggjorde för Anna att genomföra 
undervisningen på det sätt hon strävade efter. Däremot, menar jag, fanns 
det inre ramfaktorer som på ett avgörande sätt påverkar Annas svensk-
undervisning. Dessa inre ramfaktorer står att finna i de otydliga ämnes-
didaktiska kunskaper Anna tycks besitta. Anna ger t.ex. inte uttryck för 
någon medvetenhet om svenskämnets inneboende strukturer och grund-
läggande frågeställningar som jag menar inbegriper svenskämnesdidak-
tiska kunskaper. Hon ger inte heller uttryck för en medveten prioritering 
inom svenskämnets olika delar och dess transformation eller en medve-
tenhet om elevernas föreställningar om ämnet. Däremot tycker jag mig 
kunna urskilja en medvetenhet om svenskämnets relation till samhället, 
en medvetenhet som dock i huvudsak framstår som instrumentell. Man 
behöver ett språk för att klara sig i samhället. Denna obalans, sett ur ett 
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ämnesdidaktiskt perspektiv, kan vara en av orsakerna till Annas frustra-
tion över sin egen undervisning.

Färdigheter och ”tankear�ete” är de två begrepp Anna använder för 
att beskriva det övergripande syftet med sin svenskundervisning. Des-
sa färdigheter och ”tankearbeten” har ett klart och tydligt pragmatiskt 
samhällsperspektiv. Målet är att eleverna skall bli goda, ansvarstagande 
samhällsmedborgare och svenskämnet är ett medel i denna samhälleliga 
fostran. Det innehåll som behandlas i undervisningen har i mindre om-
fattning sitt ursprung i de akademiska disciplinerna svenska språket och 
litteraturvetenskap, även om den skönlitteratur som används i mycket 
har sitt ursprung i vad som kan beskrivas som traditionella verk vid lit-
teraturvetenskapliga institutioner i Sverige. Någon kanon för skolans 
litteraturundervisning har inte Anna. Klassifikationen (Bernstein 1971, 
1996/2000) såväl inom svenskämnet som gentemot andra ämnen måste 
beskrivas som svag. Sett mot bakgrund av Annas arbetarklassbakgrund 
och hennes (tidigare) vänsterpolitiska engagemang kunde man misstänka 
att hon skulle ge ett tydligare uttryck för ett svenskämne som syftade till 
att belysa t.ex. sociala orättvisor, klass- och könsskillnader. Enligt min 
uppfattning är inte detta något framträdande drag i hennes undervisning 
eller i hennes berättelse. 

Inte heller Annas uppfattning om svenskämnet kan sammanfattas med 
enbart en av Malmgrens (1996) tre ämnesuppfattningar. Man kan var-
ken kan tala om svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhis-
toriskt bildningsämne eller svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. 
Det finns inslag, om än mycket små, av svenska som litteraturhistoriskt 
bildningsämne liksom det finns inslag av svenska som färdighetsämne, 
men inte som det momentindelade svenskämne Malmgren (1996) pre-
senterar. Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne känner Anna till och 
säger sig sträva efter, men lyckas inte riktigt, tycker hon själv. Samhället 
och eleverna är de bakgrundsfaktorer, för att tala med Svedner (1999), 
som ligger till grund Annas svenskundervisning. Anna själv vill beskriva 
sin svenskundervisning som ”skapande och kreativ svenska”. Enligt min 
uppfattning stämmer denna beskrivning inte med den konkret genomför-
da svenskundervisningen, utan är snarare ett uttryck för hennes önskade 
ämnesuppfattning. Med Balls (G. Malmgren, 1992b, s.46-47) beskrivning 
hamnar Anna i tre av hans kategoriseringar av engelskundervisning näm-
ligen English as great literature, English as skills och Progressive English. 
Elevcentreringen, fokus på elevernas egna kreativitet och utveckling, av-
ståndstagandet från en bestämd litterär kanon och de öppna ämnesgrän-
serna finns i hennes undervisning. Dessutom finns en stark fokus inte minst 
på språklig, men i viss mån även på litterär kompetens i Annas svensk-
undervisning och i och med detta skiljer hon sig något från Progressive 
English. Anna ger uttryck för en politisering av svenskämnet och skulle 
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därmed också kunna placeras i Radical English, men detta tog sig aldrig 
några konkreta former under den tid jag var där varför det är tveksamt 
om hennes svenskämne kan karakteriseras som Radical. Utifrån min re-
viderade modell av Balls fyrfältsfigur skulle jag vilja placera Anna i fältet 
”kreativitet”, progressivitet och kulturella alternativ. Anna uttrycker en 
strävan mot ”[…] öppenhet för förhandlingar, hänsyn till människor sub-
jektiva behov, jämlikare relationer mellan myndigheter och medborgare 
o.dyl.” (G. Malmgren 1992b, s. 49). 

Sammanfattningsvis kan de faktorer som ligger till grund för Annas 
uppfattning om svenskämnets innehåll i gymnasieskolan och dess roll och 
funktion i skola och samhälle sägas bygga på:
– en uppfattning om ett svenskämne med vaga gränser mot andra äm-

nen
– en stark tro på skolan som en integrerad del av samhället
– ett pragmatiskt förhållande till skolans styrdokument
– en bestämd uppfattning om läraren som handledare
– en stor lyhördhet för och tro på eleverna, deras vilja till samarbete och 

deras kommunikativa och kognitiva förmågor.
Yttre ramfaktorer som tid, stoff, ekonomi och lokaler framstår inte som 
avgörande faktorer, eller utgör någon starkare påverkan på Annas ämnes-
uppfattning och svenskundervisning. Inte ens den stora elevgruppen hon 
undervisade, och som jag menar påverkade Annas undervisning, lyfter hon 
fram som avgörande faktor. Vid ett tillfälle nämner hon att den svaga kom-
munala ekonomin har fått som konsekvens att hon fått mer svenskunder-
visning men detta framstår inte som något centralt i hennes resonemang. 
Vad som snarare lyser igenom vill jag tolka som Annas inre övertygelse 
om skolans och svenskämnets potential i elevernas utbildning. 

De läromedel, så som jag mötte dem, var ofta producerade av Anna 
själv. De framstår ändå som traditionella i betydelsen att de dels liknar 
skönlitterära antologier, dels, särskilt vad gäller skrivuppgifterna, liknar 
de nationella proven. Det finns vidare en stark ambition hos Anna att an-
vända film som läromedel. Ett av målen för tema krig och våld var att 
”kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider 
och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald studieinrikt-
ning.” I kursplanen för svenska nämns under rubriken ”Ämnets karak-
tär och byggnad”:

I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Kun-
skaper i och om språk och litteratur är ämnets huvudsakliga inne-
håll. Litterära, språksociologiska och språkteoretiska aspekter sam-
spelar. Detta bidrar till ett fördjupat språkmedvetande och insikter 
i hur man använder språket i olika sammanhang samt till en större 
förståelse av litteraturen och en djupare kunskap om den. Att läsa 



  263 

skriva och tala, se och lyssna blir meningsfullt när personliga, ex-
istentiella, etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra frågor 
behandlas i undervisningen. Att tillägna sig och bearbeta texter be-
höver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, film, video 
etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade 
texter även bilder.

Annas argumentation för att använda film i sin undervisning finns i ovan-
nämnda beskrivning av svenskämnet. Anna vill, utifrån ”personliga, exis-
tentiella, etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra frågor” och med 
film som uttryck för det vidgade textbegreppet, att eleverna tillägnar sig 
kunskaper i och om språk och litteratur. Någon behandling av filmerna ur 
detta perspektiv genomförs inte vill jag påstå och detta har sitt ursprung 
i att någon språklig och litterär transformation av filmerna inte har skett. 
Filmerna blir endast ett medel för att tillmötesgå elevernas önskemål och 
för att fånga deras intresse. 

Ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv ger Anna å ena sidan en gan-
ska entydig progressivistisk bild i sin konkreta svenskundervisning med-
an hon å andra sidan propagerar för ett mer rekonstruktivistisk perspek-
tiv när hon talar om hur hon vill bedriva sin svenskundervisning. En av 
progressivismens huvudtankar är att uppmuntra och stödja den indivi-
duella utvecklingen genom att anpassa undervisningen till elevernas ut-
veckling, med hjälp av problemlösande, undersökande arbetssätt, istället 
för att fokusera ett bestämt innehåll. Detta stämmer väl överens med den 
bild Anna ger av sin svenskundervisning. När Anna däremot talar om sitt 
vänsterpolitiska intresse och att som lärare sätta igång diskussioner och 
debatter som ”går lite utanför”, kan det tolkas som ett uttryck för att 
”[…] undervisningen inte [skall] rygga för att ställa frågor om samhällets 
organisering och andra konfliktfyllda, kontroversiella frågor” (Englund, 
2005, s. 240), dvs. ett rekonstruktivistiskt förhållningssätt. Det finns allt-
så, ur ett utbildningsperspektiv, en tydlig motsägelse mellan Annas utta-
lade uppfattning om svenskämnets roll och funktion i skola och samhäl-
le och hennes pedagogiska praktik. Denna motsägelse hos Anna har, vill 
jag påstå, sin grund i hennes erfarenhet av den yttre ramfaktorn skolans 
organisation och den inre ramfaktorn hennes uttryckta uppfattning om 
svenskämnets roll och funktion i skolan och samhället. Denna uppfattning 
framstår dock inte som tydlig och genomtänkt, vilket jag menar framgår 
av de vaga och otydliga ämnesdidaktiska kunskaperna. För att uttrycka 
det enkelt skulle man kunna säga att Anna har en idé om hur och varför 
hon vill bedriva sin svenskundervisning, men hon uppfattar att det på sko-
lan inte riktigt finns de förutsättningar som krävs för detta. Det handlar i 
större utsträckning om en omedvetenhet om vilka prioriteringar hon skall 
göra inom svenskämnet och hur dessa prioriteringar skall transformeras 
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för att hennes uttryckta ämnesuppfattning skall kunna förverkligas i den 
riktning hon önskar. 

Som jag tidigare har nämnt uppvisar Anna vid flera tillfällen en stor 
frustration över sin svenskundervisning vilket, enligt min mening, är ett 
uttryck för ett sökande och reflekterande förhållningssätt. Anna har en 
positiv elevsyn och vill tillskriva eleverna en stor frihet och ett stort ansvar 
och hon är mycket lyhörd för deras önskemål. Hon arbetar gärna ämnesö-
verskridande och tillskriver därmed svenskämnet vaga gränser. Detta äm-
nesövergripande arbetssätt tar sig gärna uttryck i olika teman där själva 
temat/innehållet är i fokus medan ett mer övergripande ämnesdidaktiskt 
perspektiv saknas. Jag skulle därför vilja beskriva Annas svenskundervis-
ning som tematisk, elevanpassad svenska. En schematisk bild av Annas 
svenskämne och därmed hennes uppfattning om svenskämnet och dess 
roll och funktion i skola och samhälle samt dess innehåll och arbetsfor-
mer skulle därför kunna se ut på följande sätt.

Anna – tematisk elevanpassad svenska, svenska som medel

Syfte och mål Självständiga, ansvarstagande, demokratiska 
 samhällsmedborgare, ”att göra sin röst hörd”.
 Praktiska färdigheter i form av läsa, tolka, 
 skriva tala, samtala.
 Utveckla tänkandet dvs. betoning på kognitiva 
 kunskaper (”tankearbete”).
Innehåll Olika teman som krig och våld, valfri litteratur.
 Skönlitteratur och film som medel. 
 Skrivandet som medel och mål.
Arbetsformer Ämnesintegrerade temastudier.
 Korta introduktioner i helklass och därefter arbete
 i grupper, mestadels i grupprum, biblioteket och 
 datasalar.
 Samtal i mindre grupper och helklass.
 Företrädesvis individuella skrivuppgifter.
 Söka information/kunskap på Internet.

Skolans organisation och ledning, eleverna och (vissa av) kollegorna är 
de yttre ramfaktorer som Anna uppfattar begränsar och påverkar hennes 
svenskundervisning och hennes möjlighet att genomföra den undervisning 
hon gärna skulle vilja bedriva. Dessa faktorer konfronteras med Annas 
inre ramfaktorer som har sin grund i hennes uppfattning om svenskäm-
nets roll och funktion i skola och samhälle, men också i hennes upp-
fattning om elever och skolans roll i samhället. Anna betraktar skolan 
som integrerad i samhället, vilket också återspeglas i uppfattningen om 
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ett svenskämne med vaga gränser, dvs. med svag klassifikation. Denna 
grundläggande inställning konfronteras dock med ett flertal olika yttre 
och inre faktorer. I svenskundervisningen tar detta sig uttryck genom An-
nas genomgående tematiska undervisning. För lärarrollen innebär detta 
dels en stor lyhördhet för de specifika elevgrupperna, dels framstår lära-
re mer som handledare än som ”undervisare”. Den spänning som upp-
står beror på att ett flertal olika faktorer motverkar varandra. Anna vill 
att hennes svenskundervisning skall bidra till att förbereda eleverna för 
ett kommande samhälls- och yrkesliv. Detta skulle, med tanke på An-
nas personliga bakgrund och historiska och samhälleliga intresse, kun-
na färga in svenskämnet mot ett mer samhälleligt, politiskt/konfliktfyllt 
innehåll, men så blir inte fallet. Innehållet färgas in mer av en anpass-
ning till eleverna samtidigt som hon ändå försöker att integrera svensk-
ämnet med samhälleliga frågor, särskilt inom temat ”Krig och våld”. 
Elevanpassningen, sett mot bakgrund av att eleverna i skolan och i sina 
karaktärsämnen möter en mer sammansatt kod, bidrar också till en mer 
instrumentell hållning till svenskämnet. Anna hanterar detta genom att 
arbeta mer med muntlig och skriftlig kommunikation än med litteratur 
och läsning. Fokus kommer därmed att mer hamna på färdighetsträning 
än på personlighetsutveckling. 

En tolkning av detta spänningsförhållande skulle kunna vara att de äm-
nesdidaktiska kunskaperna, och särskilt då transformationen av svenskäm-
net, inte kommer till uttryck sett i relation till den uppfattning av svensk-
ämnets roll och funktion som Anna förespråkar. Anna har en vision om 
svenskämnets roll och funktion i skola och samhälle men möter en verk-
lighet som inte passar denna vision. Den vision som Anna företräder är 
inte omöjlig att förverkliga, men den stöter på yttre och inre ramfaktorer 
som försvårar dess realiserande. Vision och verklighet är det spännings-
fält inom vilket Annas bedriver sin svenskundervisning. 

Beatrice – individ och kollektiv
Beatrices lärarkod är förhållandevis enhetlig. Hon är mycket tydlig och 
medveten om vilken roll och funktion hon vill tillskriva svenskämnet i 
gymnasieskolan för en specifik grupp elever, nämligen elever på yrkesför-
beredande program. Klassifikationen (Bernstein 1971, 1996/2000) såväl 
inom ramen för svenskämnet som mellan svenskämnet och samhället ut-
anför skolan framstår som stark. Mycket av det innehåll som behandlas 
framstår som skilt ifrån elevernas framtida yrkes- och samhällsliv. 

Beatrices uppfattning om svenskämnets roll och funktion vill jag be-
skriva som en spänning mellan individ och kollektiv. Den yrkesspecifika 
svenska, svenska som mål som jag menar Beatrice företräder rymmer ett 
antal ramfaktorer som ligger till grund för denna spänning. Några av dessa 
ramfaktorer är den mycket starka empatin för och anpassningen efter den 
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specifika elevgruppen, en uppfattning om skolan som särskild från sam�
hället och ett pragmatiskt förhållande till skolans styrdokument. 

Utifrån de lektioner som jag studerat kan Beatrice undervisningsstra-
tegi och därmed också hennes inramning kortfattat beskrivas på följan-
de sätt:
– varje lektion inleds med en noggrann närvarokontroll
– kursplanens uppnåendemål utgör utgångspunkt för vad som skall be-

handlas
– en mycket stark anpassning till de specifika elevgrupperna
– en stor frihet och ett stort ansvar läggs på eleverna i val av innehåll 

och arbetsformer och därmed också deras språkliga och litterära ut-
veckling

– kortare genomgångar genomförs och därefter sker enskilt arbete eller 
grupparbete 

– fakta och information hämtas företrädesvis från bibliotek och Internet 
av eleverna själva

– en avslutande återsamling i klassrummet några minuter innan lektio-
nen slutar

– muntliga redovisningar sker i helklass medan skriftliga redovisningar 
sker mellan lärare och den enskilde eleven

– läraren har en stark roll som ledare i klassrummet.
Mot bakgrund av Beatrices uttryckta empati och ambition att hjälpa elev-
erna till ett rättvist och jämlikt förhållande i yrkes� och samhällsliv framstår 
hennes undervisningsstrategi som motsägelsefull. Beatrice låter eleverna 
själva välja arbetsformer och innehåll medan hon samtidigt uttrycker ett 
starkt tvivel om att de har förmågan att tillgodogöra sig vad hon kallar 
”abstrakt tänkande”. Hon tillskriver eleverna en stor frihet och ett stort 
ansvar samtidigt som hon inte förväntar sig att de skall tillgodogöra sig 
alltför komplicerad och avancerad fakta och information. De starka inre 
ramfaktorerna dvs. Annas empati och egna erfarenheter av svårigheter i 
skolan spelar här säkerligen en viktig roll. Tid, stora klasser och ekonomi 
är yttre ramfaktorer som Beatrice åberopar som hinder för henne att be-
driva den svenskundervisning hon vill bedriva. Intressant i detta samman-
hang är att klasserna ofta inte var större till antalet än de åtta till femton 
elever hon menar att hon maximalt kunde ha för att lyckas få alla elever 
att nå betyget godkänt. 

Undervisningens inramning (Bernstein 1996/2000) måste beskrivas 
som mycket stark då Beatrice är den givne ledaren i undervisningens alla 
faser. Utifrån de olika faserna i inramningen är det uppenbart att läraren 
har en uttalad och stark kontroll över kommunikationen i klassrummet, 
dess sekvensering , tempot mellan de olika momenten i undervisningen 
, vilka bedömningskriterium som gäller samt kontrollen över den speci-
fika situation som föreligger och som möjliggör kunskapsöverföringen. 
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Om denna starka inramning kopplas till Bernsteins (1983) resonemang 
om åtskillnaderna mellan kategorierna utbildning och produktion i sam-
hället, eller relationen utbildningsväsendet och yrkes- och samhällslivet, 
framstår hennes svenskundervisning paradoxalt nog som en företrädare 
för utbildningsväsendets relativa autonomi och bidrar därmed till att upp-
rätthålla ”[…] skolsystemets fundamentala ideologiska budskap” (Bern-
stein, 1983, s. 37). När Beatrice ger uttryck för ”allas chanser” och att 
hon vill att eleverna skall klara sig i yrkes- och samhällsliv och att de skall 
kunna bevaka sina rättigheter kan det tolkas som en strävan efter rättvisa 
och jämlikhet, men effekten av hennes starkt inramade undervisning pe-
kar mot att det motsatta istället upprätthålls. 

Beatrices kunskaper om eleverna ,”knowledge of learners and their 
characteristcis” (Shulman, 1987, s. 15), vilken tar sig uttryck i en stor ly�
hördhet för elevernas önskemål, tillsammans med kursplanens uppnåen�
demål, är de källor som ligger till grund genomförande av undervisningen. 
Som tidigare nämnts ger dock inte Beatrice några exempel eller uttryck 
för tolkningar av kursplanens uppnåendemål, dvs. ”knowledge of edu-
cational ends, purposes and philosophicals grounds” (Shulman, 1987, s. 
15). Skulle man lyfta fram någon annan källa som framträdande blir det 
”general pedagogical knowledge”. Beatrice ger uttryck för ett intresse för 
vad jag vill kalla ett generellt pedagogiskt problem, nämligen elever med 
svårigheter i skolan. Hennes fortbildning till specialpedagog pekar också 
i denna riktning. De källor som ligger till grund för Beatrices svenskun-
dervisning får till följd att transformationen av ett innehåll framstår som 
mycket vag. Av de fyra aspekter i transformationen som Shulman lyfter 
fram, ”preparation”, ” representation”, ”selection” och ”adaptation and 
tailoring” (s. 15) är det därför enbart den sistnämnda som får ett utrym-
me. Sett ur detta perspektiv måste man konstatera att några ämnesdidak-
tiska kunskaper inte kommer till uttryck i Beatrices svenskundervisning. 
Några mera ingående lektionsplaneringar presenterar inte Beatrice under 
den tid jag besöker hennes undervisning, varför just ”preparation” och 
”representation” i Shulmans (1987) betydelse framstår som svag.

Den ämnesuppfattning som Beatrice ger uttryck för, dvs. yrkessvenska, 
har som övergripande syfte att fostra eleverna till goda yrkesarbetare och 
samhällsmedborgare. Det finns ett starkt fokus på att de elever som Bea-
trice undervisar skall kunna hantera de hot och svårigheter de kommer 
att möta i yrkes- och samhällsliv. Det ”korrekta” språk som förekommer 
i samhället måste dessa elever lära sig och därför framstår färdighetsträ�
ning som ett centralt begrepp i hennes svenskundervisning. Någon beto-
ning på personlighetsutveckling och bildning framträder inte. Svenskäm-
net framstår därför som ett mål i sig. Malmgrens (1996) beskrivning av 
svenska som färdighetsträning är också den beskrivning som bäst passar 
in på Beatrices uppfattning om svenskämnet. Med Svedner skulle detta 
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svenskämnes främsta ambition vara ”färdighetsambitionen” (Svedner, 
1999, s. 16), och de bakgrundsfaktorer som ligger till grund för denna 
ambition finns i akademin och samhället (s. 17-18). Beatrice hämtar hu-
vudsakligen sitt innehåll från den vetenskapliga bakgrunden, litteratur-
vetenskap och nordiska språk/svenska språket, i syfte att ge eleverna red-
skap för yrkes- och samhällsliv. 

Utifrån Balls beskrivning av engelskämnet framstår Beatrices svensk-
ämne som English as skills. Färdighetsträning, yrkesutbilding och ”nyt-
ta” är det fält inom Balls (Malmgren 1994:48) fyrfältsmodell som detta 
svenskämne hamnar. Svenska som färdighet för yrke och nytta är en god 
beskrivning av Beatrices uppfattning om svenskämnets roll och funktion 
i skola och samhälle. Även om Beatrices svenskundervisning är starkt 
individualiserad är den detta endast i betydelse av att eleverna får välja 
innehåll och arbetsformer inom givna ramar. Klassifikationen (Bernstein 
1971, 1996/2000) inom ramen för svenskämnet framstår därmed som 
stark. Det är Beatrices egen tolkning och gestaltning av uppnåendemå-
len i kombination med hennes uppfattning om dessa elevgruppers behov 
som ligger till grund för denna individualiserade svenskundervisning. Ur 
ett mer övergripande samhälleligt perspektiv framstår också klassifika-
tionen (Bernstein 1971, 1996/2000) som stark. I Beatrices gestaltade och 
uttryckta uppfattning om svenskämnets roll och funktion i skolan och 
samhället ges inte utrymme för några politiska/samhälleliga perspektiv 
eller frågeställningar. 

Det finns ett flertal olika faktorer som ligger till grund för Beatrices upp-
fattning om svenskämnets roll och funktion i skola och samhälle. Hennes 
uppfattning kan å ena sidan ses som enkel och entydig om man ser till 
de uttryck hon ger för denna uppfattning. Det finns, enligt min tolkning, 
bl.a. starka personliga motiv och argument bakom hennes resonemang. 
Hennes ambition att ”lyfta dem”, sett ur ett bredare samhällsperspek-
tiv, kolliderar dock med det förhållandevis vaga och ytliga innehåll som 
svenskundervisningen ges. 

De faktorer som ligger till grund för Beatrices uppfattning om svensk-
ämnets innehåll i gymnasieskolan och den roll och funktion hon vill till-
skriva ämnet i skolan och samhället bygger på:
– en uppfattning om ett avgränsat och momentindelat svenskämne
– en mycket stark empati för specifika elevgrupper vilken har sin grund 

i personliga erfarenheter
– en uppfattning om lärare som ledare i klassrummet
– en uppfattning om skolan som särskild från det omgivande samhäl-

let
– ett pragmatiskt förhållande till skolans styrdokument. 
Yttre ramfaktorer framträder hos Beatrcie som betydande när hon ger 
uttryck för de möjligheter och begränsningar som föreligger för hennes 
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svenskundervisning. Kursplanen för svenska �, tid, ekonomi, stora klasser 
och samar�ete med kollegor är de yttre ramfaktorer som hon främst åbe-
ropar. Läromedel framstår inte på något sätt som en betydande ramfaktor 
för Beatrice svenskundervisning utom i ett hänseende – hon kan inte hitta 
skönlitterära verk som skulle kunna användas för hela klasser. 

Den svenskundervisning och den uppfattning om svenskämnets roll och 
funktion som Beatrice gett uttryck för är ur ett utbildningsfilosofiskt per-
spektiv intressant. Å ena sidan finns den starka ambition att fostra eleverna 
till välanpassade, goda yrkesarbetare och samhällsmedborgare, vilket kan 
betraktas som progressivistiska (Englund, 2005, s. 229- 234) drag. Den in-
dividualiserade undervisningen med fokus på varje enskild elevs utveckling 
hör också hit. Intressant är att Beatrice samtidigt inte lyfter fram elevernas 
kognitiva eller kommunikativa förmågor i någon större grad. Å andra si-
dan finns en stark betoning av grundläggande färdigheter och kunskaper 
och en förhållandevis ensidig betoning av svenskkunskaper inom ramen 
för de vetenskapliga disciplinerna litteraturvetenskap och nordiska språk/
svenska språket, vilket närmast är att beskriva som essentialistiskt (Eng-
lund, 2005, s. 235- 237). Däremot betonar inte Beatrice ett givet pensum 
och inte heller framstår hon som en förmedlare, i essentialistisk betydelse, 
av det innehåll som behandlas. Den kombination av progressivistiska och 
essentialistiska kännetecken som Beatrices ger uttryck för skall därför, en-
ligt min tolkning, inte betraktas som motsägelsefull. Mer intressant är, ur 
ett utbildningsfilosofiskt perspektiv, det tydliga avståndet till rekonstruk-
tivistiska och perennialistiska drag i Beatrices uppfattning om svenskäm-
nets roll och funktion i skola och samhälle som kommit till uttryck. Inte 
vid något tillfälle behandlades samhälleliga eller andra politiska frågeställ-
ningar inom ramen för svenskundervisningen, varför den måste beskrivas 
som mycket apolitisk. Inte heller kulturarv och ”eviga frågor” (Englund, 
2005, s. 237) betonas. Det svenskämne som Beatrice ger uttryck för och 
gestaltar i klassrummet är, enligt min tolkning, ett skolämne skilt från det 
samhälle hon säger sig vilja utbilda eleverna för.

Att eleverna är i fokus för Beatrices uppfattning om svenskämnet och 
dess roll och funktion i skola och samhälle menar jag är otvetydigt. Detta 
är i sig inte anmärkningsvärt men det är den inre ramfaktorn, dessa elev-
ers specifika yrkesroller och funktioner i samhället som ligger till grund 
för denna uppfattning. Jag vill därför beteckna Beatrices svenskämne som 
yrkesspecifik svenska. Den schematiska framställningen blir därmed föl-
jande:
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Beatrice – yrkesspecifik svenska, svenska som mål

Syfte och mål  Förbereda för yrkes- och samhällsliv, 
 ”kunna argumentera för sin sak”.
 Förmedla ämneskunskaper och färdigheter.
 Allmänbildning i generell betydelse.
  (Personlighetsutveckling – ej framträdande).
Innehåll  Företrädesvis akademiska kunskaper.
 Skönlitteratur och film som mål och medel.
  Skrivandet som färdighet och mål i sig.
Arbetsformer  Momentindelade avsnitt.
 Längre och kortare introduktioner i helklass 
 och därefter arbete i grupper, mestadels i grupprum, 
 biblioteket och datasalar.
 Samtal företrädesvis i helklass.
 Företrädesvis individuella skrivuppgifter.
 Söka information/kunskap på Internet.

Beatrices yrkesspecifika svenska bedrivs inom ett mycket intressant och 
komplext spänningsfält. Det finns ett flertal olika inre och yttre ramfak-
torer som bidrar till denna spänning. De mål och syften hon har med sin 
svenskundervisning kolliderar på flera punkter med hennes konkreta un-
dervisning. Den inre ramfaktorn, hennes empati för den specifika elev�
gruppen, är den starkaste ramfaktorn i detta spänningsfält. Denna fak-
tor rymmer också en spänning i sig i den betydelse att alla elever, sett ur 
ett undervisningsperspektiv, behandlas och betraktas som lika samtidigt 
som den enskilde eleven ges ett stort ansvar för sin egen utbildning. Bea-
trice åberopar läroplanen (Lpf 94) som det viktigaste och starkaste styr-
dokumentet och tolkar utifrån denna att den enskilde elevens behov är 
det centrala, och detta får avgörande konsekvenser för hennes svensk-
undervisning. Individen går före kollektivet. Det individuella behovet 
bestäms av elevgrupperna och därigenom bestäms såväl innehållet som 
arbetsformerna. Styrdokumenten får en instrumentell och pragmatisk be-
tydelse. För de specifika elevgrupper som Beatrice för tillfället undervi-
sar blir konsekvenserna att svenskämnet å ena sidan framstår som starkt 
avgränsat inom ramen för svenskämnet, så som Beatrice tolkar kurspla-
nemålen, och å andra sidan som svagt avgränsat gentemot andra ämnen, 
utifrån att Beatrice ser läroplanen som det viktigaste styrdokumentet. De 
specifika elevgrupperna bidrar också själva till att avgränsa svenskämnet 
från frågeställningar utanför ämnet. Innehållet fokuserar grundläggande, 
”praktiska” läs- skriv- och talövningar och kan betraktas som förhållan-
devis ytligt och lättillgängligt. Sett ur ett bredare samhällsperspektiv kan 
man säga att eleverna därigenom också bidrar till att avgränsa sig i sam-
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hället. Svenskämnet och skolan framstår som något skilt från det övriga 
samhället, också ur ett elevperspektiv. 

Sammanfattningsvis och på ett övergripande samhälleligt plan vill jag 
beskriva och tolka Beatrices uppfattning om svenskämnet och dess roll 
och funktion i skola och samhälle som en spänningen mellan individ och 
kollektiv. Denna spänning tar som synes sig ett flertal olika uttryck. Det 
intressanta för denna avhandling är, som tidigare nämnts, inte huruvida 
den svenskundervisning som här har beskrivits och tolkats låter sig ge-
nomföras eller inte. Det är istället de sonderande tolkningarna av frå-
gorna hur och på vilka grunder detta låter sig göras och inte minst vilka 
konsekvenserna blir. 
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KapitEl 7

Avslutande diskussion –  
ett ämnesdidaktiskt och läroplans-

teoretiskt perspektiv

Adam, Bertil, Anna och Beatrice är fyra lärare med skiftande bakgrunder 
och olika uppfattningar om svenskämnet och dess roll och funktion i skola 
och samhälle, vilket tagit sig olika uttryck i den konkreta undervisningen. 
Detta är inget anmärkningsvärt i sig eller något nytt. Det intressanta i detta 
sammanhang är vilka faktorer som ligger till grund för dessa olika upp-
fattningar och gestaltningar, hur dessa faktorer samspelar och interagerar 
och hur detta kan tolkas och förstås. Denna avslutande sammanfattning 
och diskussion behandlar dels ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, dels ett 
ur ett läroplansteoretiskt perspektiv studiens resultat. 

Den ämnesdidaktiska sammanfattningen och diskussionen förs i två 
avsnitt. För det första kommer jag att pröva om man utifrån föreliggan-
de studie och tidigare forskning, jag menar då särskilt Ask (2005), Hul-
tin (2006), Olin-Scheller (2006), Lundström (2007) och Bergman (2007), 
kan urskilja likheter och olikheter och mer generella, övergripande drag 
inom svenskämnet på gymnasiet efter 1994. Kan man urskilja några lin-
jer och tendenser som beskriver hur ämnet utvecklats efter gymnasiere-
formen 1994? Och i så fall, hur skall dessa gemensamma linjer och ten-
denser förstås? 

För det andra kommer jag att diskutera och problematisera resultatet 
i denna undersökning ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv, dvs. hur 
innehållet transformeras till de specifika undervisningssituationerna. Den 
centrala frågeställningen är: Hur gestaltas det specifika innehållet i under-
visningen och vilka faktorer kan tänkas ligga till grund för de transforma-
tioner ämnet genomgår? Shulmans (1987) begrepp ”pedagogical content 
knowledge” och hans begreppsapparat kring transformationen kommer 
att ligga till grund för denna diskussion. 

Svenskämnet på gymnasiet efter 1994
Detta avsnitt följer i stort samma disposition som i kapitel 5. Först disku-
teras lärarnas bakgrund och därefter deras förhållande till styrdokumen-
ten, skolan som institution, uppfattning om eleverna, om att vara lärare, 
undervisning och svenskämne och slutligen uppfattningen om svenskäm-
net och dess roll och funktion i skola och samhälle. Frågan om hur lärare 
beskriver och motiverar sina uppfattningar om svenskämnet, vad avser 
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dess innehåll, struktur och historia samt hur dessa beskrivningar och mo-
tiveringar kan tolkas och förstås, avslutar avsnittet. 

Lärarnas �akgrund återspeglas på olika sätt. Hos Beatrice framträder 
inre ramfaktorer som den egna, personliga upplevelsen och erfarenheten 
från såväl gymnasietiden som universitetstiden starkast. Empatin för ’svaga’ 
elevgrupper väcktes under praktikperioden och hon kunde känna igen sin 
egen situation från gymnasietiden. Adam är den som starkast lyfter fram 
sin arbetarklassbakgrund och utbildningen vid universitetet som betydan-
de ramfaktorer för hans direkta arbete. Problembaserade lärande och en 
stark känsla för allas rätt till jämlik behandling är två centrala personliga 
erfarenheter. Rättvisa och jämlikhet kan alltså sägas vara två nyckelord 
i Adam och Beatrice berättelser. Bertil poängterar sitt personliga intresse 
för litteratur och läsning och den lycka det ändå innebär att ha utbildat 
sig till lärare. Anna nämner sitt vänsterpolitiska/samhälleliga intresse men 
lyckas inte få fram det i den svenskundervisning hon för tillfället bedriver 
mot bakgrund av flera yttre organisatoriska ramfaktorer. Även Anna kan 
sägas ge uttryck för rättvisa och jämlikhet som personliga uppfattningar, 
eftersom hon anser att det är viktigt ”att göra sin röst hörd”.

Det gemensamma för de lärare studien omfattar är att de på flera punk-
ter har svårt att se kopplingen mellan de ämnesteoretiska studierna och 
lärarutbildningen. Särskilt studier i svenska språket, men också i pedago-
gik framträder som mindre relevanta för dem, medan litteraturstudierna 
(för alla utom kanske Bertil) och historieämnet (för Adam och Anna) har 
lämnat positiva minnen. Särskilt Beatrice lyfter fram den stora skillnaden 
mellan akademiska studier och den verklighet som skolan visade upp un-
der praktiken i lärarutbildningen. Intressant är att ingen av de fyra lärarna 
hade svenskämnet som det primära ämnet när de påbörjade sina studier. 
Senare visade det sig att både Adam och Beatrice hade studerat vid samma 
universitet, där ett problembaserat/ tematiskt förhållningssätt är framträ-
dande. Detta återspeglas också starkt i den konkreta undervisningen hos 
båda två. Förhållningssättet vid lärosätet har alltså påverkat deras eget 
förhållningssätt till svenskämnet och svenskundervisningen.

Samtliga lärare ger uttryck för och uppvisar ett förhållandevis instru�
mentellt och pragmatiskt förhållningssätt till styrdokumenten i stort, och 
särskilt till uppnåendemål och betygskriterierna, vilket även framkommer i 
Asks studie (2005, s. 51). Uppnåendemålen framstår, i föreliggande studie, 
som den enskilt starkaste yttre ramfaktorn, förutom eleverna, som påver-
kar, begränsar och möjliggör undervisningen i svenska. Målen återkommer 
ofta direktciterade i lärarnas planeringar. De använder styrdokumenten 
[…] som utgångspunkt för planeringen och för sina syften.” (Carlgren & 
Marton, 2000, s. 88). De känner till och är förtrogna med uppnående-
målen och betygskriterierna, men använder dem för redan förutbestämda 
syften och mål. Några egna ingående problematiseringar och diskussioner 
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kring styrdokumenten tycks inte förekomma på skolan. Ingen av lärarna 
visar mig någon lokal kursplan för svenskämnet. En av lärarna (Adam) 
betonar starkt läroplanen (Lpf 94) som det viktigaste styrdokumentet. I 
hans undervisning återspeglas detta dels i att all undervisning har ett te-
matiskt upplägg, dels i hans betonande av demokratifostran med hänvis-
ning till just läroplanen. Trots detta kan man i hans planeringar också 
finna de nationella uppnåendemålen direktciterade. Även Beatrice näm-
ner läroplanen som det viktigaste styrdokumentet, men detta tar sig aldrig 
några konkreta uttryck vare sig i undervisningen eller i hennes planering. 
Alla fyra lärare är mycket positivt inställda till kursplanens uppnående-
mål och betygskriterier. Detta kan tolkas som ett uttryck för en viss oro 
och osäkerhet över vad svenskundervisningen skall innehålla och därför 
är de ”bra att luta sig mot”, som en av lärarna utrycker det. Även om lä-
rarna talar om programmålen som centrala är det svårt att se att detta tar 
sig specifika uttryck i den konkreta undervisningen. 

När lärarna talar om skolan som institution framstår den hos samtliga, 
utom Anna, som åtskild från samhället i övrigt även om de menar att sko-
lan skall förbereda för ett framtida samhälls- och yrkesliv. Flera olika ut-
tryck för skolan framträder i materialet. En av lärarna (Adam) menar t.ex. 
att skolan är en plats för personlig utveckling och kan fylla en funktion 
som hemmet inte kan. Två lärare (Bertil och Beatrice) lyfter fram skolans 
roll som förmedlare av ett innehåll/goda ämneskunskaper och färdigheter. 
Färdighetsaspekten framträder också tydligt hos Anna, samtidigt som hon 
också betonar skolans roll som fostrare till jämlika demokratiska sam-
hällsmedborgare. Anna är den ende av lärarna som kan berätta om erfa-
renheter av att arbeta i ett sammanhang där samhällsfrågor och anknyt-
ning till samhället har getts utrymme i undervisningen. 

En av två yttre ramfaktorer som starkt påverkar lärarnas svenskunder-
visning är ar�etslaget, vilket även framkommer i Lundströms (2007) studie. 
Den andra yttre ramfaktorn är programtillhörigheten, vilket Ask (2005, 
s. 33-50) visar i sin studie. Svensklärargruppen i föreliggande studie, och 
kanske också svensklärare generellt sett, får med den nuvarande organi-
sationen en underordnad ställning. Som tidigare nämnts framstår lärarna 
mer som programlärare än ämneslärare. Sett ur ett ämnesdidaktiskt per-
spektiv ställer detta lärarna inför stora didaktiska utmaningar såtillvida 
att det är svenskämnets relation till övriga ämnen/program som skall ligga 
tillgrund för planering och undervisning. Det är alltså inte ’svenskämnet 
i sig’ som står i fokus. Utifrån detta perspektiv framstår också svenskäm-
net som ett medel för andra ämnen. Däremot kan man i uppnåendemålen 
för kursplanen i svenska- A och -B mycket väl tolka att svenskämnet är 
ett mål i sig. Hur svensklärarna skall hantera detta spänningsförhållande 
skulle kunna diskuteras i pedagogiska möten dem emellan, men några så-
dana förekom inte under den tid jag besökte skolan. 
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Andra organisatoriska ramfaktorer som flera av lärarna lyfter fram är 
schemat och skolledningen. Särskilt skolledningen tillskrivs olika roller. 
Å ena sidan framstår den som avgörande för att skolan skall utvecklas 
och å andra sidan ses den som en övervakare av lärarna. Detta kan också 
tolkas som ett uttryck för vilken funktion man vill tillskriva läraren. Lä-
raren kan antingen ingå i ett kollektiv eller vara en auktoritet, fristående 
från ledningen och styrning. 

Den uppfattning om eleverna och deras relation till gymnasieskolan och 
svenskämnet som kommer till uttryck är på ett övergripande plan alltid 
positiv och öppen. Alla fyra lärarna är lyhörda för eleverna och försöker 
att förstå deras situation. Tidigare forskning utpekar också relationen till 
eleverna som en avgörande faktor i lärares pedagogiska yrkesverksamhet. 
Även i några av de svenskdidaktiska studier som presenterats (Olin-Scheller 
2006 och Bergman 2007) framgår att arbetsklimatet i klassrummet och 
relationen till eleverna beskrivs som gott. Denna positiva elevsyn tar sig 
dock olika uttryck hos lärarna i föreliggande studie. Å ena sidan betonas 
den personlighetsutvecklande aspekten (Adam och i viss mån Anna och 
Bertil) och å andra sidan betonas kunskaper och färdigheter (Anna, Ber-
til och Beatrice). Vidare lyfts demokratifostran och elevernas rättigheter 
(Beatrice) respektive delaktighet (Adam) fram. Adam är den lärare som 
ger starkast uttryck för elevernas behov av samtal kring etiska och mora-
liska frågor. Adam är också den lärare som ser eleverna som lika oavsett 
om de studerar på yrkesförberedande eller studieförberedande program. 
Ingen av de övriga tre lärarna ger uttryck för samma ståndpunkt. Adam är, 
som tidigare nämnts, den ende som inte undervisar på yrkesförberedande 
program. Ingen av lärarna tror heller att eleverna har några positiva min-
nen av svenskundervisningen från grundskolan, Grammatik tycks vara det 
begrepp som förknippas med svenskundervisningen från den tiden. Den 
svenskundervisning de möter i gymnasiet kan därför bli en överraskning 
för dem. De praktiska skrivövningarna framstår som lättare att motivera 
för eleverna än läsning av skönlitteratur och bildning i allmänhet, åtmins-
tone för elever på yrkesförberedande program. 

Uppfattningen om att vara lärare och synen på dennes auktoritet är 
också mångskiftande. Det är främst hos Adam och Bertil som läraren ges 
en starkare auktoritet, medan Beatrice och särskilt Anna tonar ner denna 
aspekt av yrket. Lärare som samarbetspartner framstår hos de två kvinn-
liga lärarna som mycket viktigare än hos de två manliga lärarna. Det ge-
mensamma och starkaste hos alla fyra lärarna är dock hur de betonar att 
lärare måste besitta förmågan till inlevelse och empati inför eleverna. Ord 
som ”fingertoppskänsla, ”känna efter” används. Särskilt Bertil med sin 
mångåriga erfarenhet uttrycker hur han kan känna stämningen i klassen 
och avgöra vad som går att genomföra eller ej. Det måste råda ett posi-
tivt klassrumsklimat för att undervisningen skall fungera. Ämneskunska-
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per lyfts fram som viktiga (hos Adam och särskilt Bertil) i lärares arbete 
men anmärkningsvärt nog talar samtliga mycket lite om behovet av fort-
bildning och utveckling av sina ämneskunskaper. De ämneskunskaper de 
besitter framstår som tillräckliga för att undervisa på gymnasienivå. Två 
av lärarna (Adam och Beatrice) lyfter fram vikten av att lärare dessutom 
måste ha goda kunskaper om samhället och demokratifrågor dvs. kun-
skaper som kan sägas vara av mer generell karaktär. I de fyra lärarnas be-
rättelser framstår läraren antingen som fostrare och vägledare eller som 
fostrare och förmedlare av kunskaper och färdigheter. Denna fostran och 
vägledning/förmedling tar sig dock olika uttryck. Antingen fokuserar den 
elevernas privata och personliga utveckling eller också deras utveckling 
som yrkesmänniskor och samhällsmedborgare. 

Vad gäller den konkreta undervisningen, lärarnas undervisningsstrate-
gier, de läromedel som används och de uppfattningar om svenskämnets 
roll och funktion i skola och samhället de fyra lärarna ger uttryck för, och 
vilka motiveringar som ligger till grund för dessa uppfattningar, framträder 
flera intressanta aspekter. Alla fyra lärarna använder framför allt Internet 
och i viss mån biblioteket som kunskapskälla. Eleverna hämtar oftast själ-
va information och fakta från Internet (jfr. Nilsson 2002, Alexandersson 
& Limberg 2004, 2005). Även lärarna hämtar olika information från In-
ternet som de använder i sin undervisning. Läroböcker framstår inte som 
något centralt läromedel i de fyra lärarnas undervisning. 

I likhet med Österlinds (1998) studie framstår, om än i något olika for-
mer, eget arbete som en grundläggande undervisningsstrategi även för lä-
rarna i föreliggande studie. Skrivuppgifterna är också i absolut majoritet 
jämfört med läsning av skönlitteratur. Under hela den tid jag besökte lek-
tionerna fördes inte vid något tillfälle några längre samtal kring gemensam 
läst skönlitteratur. Eleverna läste hela skönlitterära verk men dessa disku-
terades aldrig i klassrummet. Detsamma kan sägas om de skrivuppgifter 
som genomfördes. Den språkliga delen av svenskundervisningen tog sig 
främst uttryck i att eleverna lämnade sina uppgifter till lärarna som sedan 
gav dem respons på dessa. På detta sätt framstår den svenskundervisning 
jag iakttagit som starkt individualiserad. Ett stort ansvar läggs på eleverna 
själva. Man kan fråga sig hur elevernas skriftspråk utvecklas med denna 
individualiserade undervisning? Vidare framstår film som ett allt tydligare 
läromedel i svenskundervisningen. Filmer får anmärkningsvärt ofta ersätta 
skönlitterära verk eller framstår som ett medel för att locka eleverna till 
läsning ( jfr. Olin-Scheller 2006). Samtliga lärare i denna studie har, en-
ligt min uppfattning, utvecklat enhetliga och mycket likartade undervis-
ningsstrategier, vilka består av olika korta genomgångar med efterföljan-
de arbete enskilt eller i grupp. Eleverna redovisar därefter sina uppgifter 
antingen genom att skicka sina skriftliga uppgifter till läraren, som kom-
menterar dem, eller också presenterar de muntligt sina resultat inför hela 
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klassen eller i mindre grupper. Man skulle kunna beskriva det som att det 
har uppstått en stark redovisningskultur hos dessa fyra lärare. Inte minst 
betoningen på den muntliga presentationen är framträdande.

Ur ett gymnasielärarperspektiv är det mycket intressant att kunna 
konstatera att någon svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne inte 
framträder särskilt starkt hos någon av dessa fyra lärare, förutom hos en 
– Bertil. Under den tid jag besökte de fyra lärarna försiggick ingen litte-
raturhistorieundervisning överhuvudtaget, men deras planeringar och be-
rättelser bekräftar ändå att en sådan förekommer. En slutsats man ändå 
kan dra är att litteraturhistoria i kronologisk ordning har fått en starkt 
nedtonad roll. På så sätt kan de sägas bekräfta de ambitioner som kurs-
planen i svenska syftar till. Lärarna talar dock om litteratur som ”allmän-
bildning” eller ”bildning” eller ”källa att ösa ur” och vad dessa uttryck 
står för är svårt att avgöra. På så vis bekräftar de ändå Brinks (2006) un-
dersökning, dvs. litteraturundervisning är i huvudsak ett bildningsämne 
i någon form, men den framträder, precis som Olin-Scheller formulerar 
det, som […] en ytlig allmänbildande kompetens som resultat av utbild-
ning,” (Olin-Scheller, 2006, s. 99). 

Jag har i denna studie, utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv, valt att 
beskriva de fyra lärarnas ämnesuppfattningar med de fyra lärarkoder som 
utkristalliserats. Jag menar att dessa fyra lärarkoder ger en både vid och 
djup beskrivning av den enskilde lärarens uppfattningar och föreställningar 
om svenskämnets roll och funktion i skola och samhälle. Hultins (2006) 
genomgång av kursplaner i svenska visar att samtliga, inom svenskdidaktik 
vedertagna, ämnesuppfattningar ryms inom befintliga kursplaner. Hultin 
(2006) tillskriver t.o.m. en lärare två olika ämnesuppfattningar. De olika 
ämnesuppfattningar som förekommer och diskuteras inom den svenskäm-
nesdidaktiska forskningen, svenska som färdighetsträning, svenska som 
litteraturhistoriskt bildningsämne, svenska som erfarenhetspedagogiskt 
ämne och svenska som demokratiämne (se bl.a. Malmgren 1996 och Ut�
�ildning & Demokrati 2/2003) är inte möjliga att direkt applicera på de 
fyra lärarna i denna studie. Precis som Malmgren (1996) skriver är dessa 
olika uppfattningar teoretiska konstruktioner och finns inte renodlade hos 
lärare. Vilken uppfattning om svenskämnet som kommer till uttryck och 
vilken som konkretiseras i undervisningen är inte heller alltid densamma. 
Arbetsformerna och det innehåll som behandlas inverkar starkt, menar 
jag, på vilken ämnesuppfattning som mest kommer till uttryck i under-
visningen. I det följande skall jag dock kortfattat diskutera de vedertagna 
ämnesuppfattningar som förekommer i svenskdidaktisk forskning i rela-
tion till de fyra lärarna i denna studie.

Bertils svenskämne är momentindelat och han betonar färdighetsträ-
ning i kombination med personlighetsutveckling. Det är skönlitteraturen 
i sig som skall bidra till denna personlighetsutveckling. Några samtal eller 
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övningar som skulle kunna beskrivas som erfarenhetspedagogiska före-
kom inte i Bertils undervisning. Bertil motiverar sin litteraturundervisning 
med att litteratur är ett medel för skrivande, men den skall också vara ”en 
källa att ösa ur”. Tanken om litteratur som bildning lever starkt hos Ber-
til. Svenska både som ett färdighetsämne och som ett litteraturhistoriskt 
bildningsämne är, enligt min bedömning, de mest korrekta beskrivning-
arna av hans svenskämnesuppfattningar. Även för Adam är svenskäm-
net ett personlighetsutvecklande ämne men på helt andra grunder. Hans 
argument för att läsa svenska på gymnasiet är att det skall bidra till att 
eleverna tillägnar sig ett förhållningssätt och en kompetens för att möta 
framtiden som demokratiska medborgare. Litteraturhistoria som klassisk 
bildning är något främmande för Adam. Personlighetsutveckling innebär 
en muntlig och skriftlig kommunikativ kompetens och att eleverna skall 
kunna känna trygghet och gemenskap i det framtida samhället. Man kan 
säga att medan Bertil blickar bakåt, blickar Adam framåt. Adam skulle 
kunna beskrivas som företrädare för svenska som demokratiämne.

Personlighetsutveckling och färdighetsträning är också Annas motive-
ringar för svenskundervisning på gymnasiet, men hennes tankar om per-
sonlighetsutveckling pekar mera mot självständighet och ansvarstagande. 
Även om Anna bedriver en form av litteraturhistorieundervisning framstår 
det inte som ett argument för bildning. Beatrice är den som starkast tar av-
stånd från litteraturhistorieundervisning, men med argumentet att hennes 
specifika elevgrupper inte kan ta till sig den litteratur som ingår i hennes 
föreställning om litteraturundervisning. Hon är också den som tydligast 
ger uttryck för en delning mellan ett ”högre” och ett ”lägre” svenskämne 
(G. Malmgren 1992b). Några sådana uttryck går inte att utläsa hos nå-
gon av de andra tre lärarna. Beatrice är den lärare som tydligast framstår 
som företrädare för svenska som färdighetsämne. Men även hos henne 
finns en ambition att arbeta tematiskt. Anna är den som är svårast att pla-
cera i någon av de fyra ämnesuppfattningarna. Hon betonar färdighets-
träning men denna tar sig aldrig uttryck i form av färdigt material vilket 
eleverna har att fylla i eller som olika, separata moment. Snarare kopplar 
hon skönlitterära texter och film till muntliga och framför allt skriftliga 
uppgifter. Ett visst inslag av svenska som litteraturhistoriskt bildningsäm-
ne finns i Annas undervisning, men spelar ingen framträdande roll. Den 
tematiskt, elevanpassade svenska som Anna representerar är därför den 
mest rättvisa beskrivningen.

I flera av de andra studierna som presenterats här framträder olika ram-
faktorer olika starkt. Detta torde bero dels på de olika frågeställningar 
som studierna fokuserar, dels på de olika förutsättningar som råder på 
skolorna. Så kan man t.ex. se att gymnasielärarna i Lundströms (2007) 
studie lyfter fram tids- och resursbrist och konflikten mellan arbetslag och 
ämnesgrupper som viktiga frågor. Konflikten mellan arbetslag och äm-
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nesgruppen framträder även i föreliggande studie, medan däremot tids- 
och resursbrist inte gör det. Vidare framgår i föreliggande undersökning 
att svenskämnesgruppens frågeställningar får stå undan för arbetslagets 
mer övergripande frågor, vilket också Lundström (2007) och Bergman 
(2007) påvisat. 

Jag tycker mig dock också kunna urskilja flera likartade aspekter som 
kommer till uttryck hos lärarna i de olika studier som jag här refererar 
till. I Olin-Scheller (2006) används t.ex. film som ett medel för litteratur-
undervisning, vilket också framgår av denna studie, inte minst hos lära-
ren Anna. Lärarna i Bergmans (2007) undersökning ger uttryck för flera 
aspekter som i mångt och mycket bekräftas i denna studie. Här finns bl.a. 
den nu närmast klassiska föreställningen om att elever på yrkesförbere-
dande program borde få/ får möta ’enklare’ varianter av litteraturhistoria 
eller att de istället för B-kursen borde läsa en förlängd variant av A-kur-
sen. Även i Malmgren (1999), Ask (2005) och Olin-Scheller (2006) ges 
tydliga uttryck för denna åtskillnad. A-kursen framstår som mer färdig-
hetsträningsinriktad. Det momentindelade, svenska som färdighetsämne, 
är det svenskämne som eleverna på yrkesförberedande program i första 
hand får möta. Det nationella provet i svenska framstår också som en vik-
tig och styrande ramfaktor för flera av lärarna i denna studie såväl som 
i Bergman (2007) och Lundström (2007). Endast en lärare i denna stu-
die ger uttryck för att det nationella provet inte är anpassat för de yrkes-
förberedande programmen. Även om litteraturhistorieundervisning lever 
kvar med sitt förutbestämda innehåll, tycks den få en mer nedtonad roll 
och ersätts antingen med nedslag i vissa författarskap, verk och epoker 
eller så tematiseras innehållet på olika sätt. I föreliggande studie fram-
går också att lärarna har svårigheter med att formulera beskrivningar av 
svenskämnet och dess roll och funktion, vilket också Bergman (2007) och 
Lundström (2007) lyfter fram. 

För att kortfattat summera och samtidigt delvis upprepa G. Malmgrens 
(1999, s. 114) nu snart 20-åriga sammanfattning skulle man kunna be-
skriva det som att frågorna om kraven på ämnets helhet, problemet med 
att skapa en meningsfull undervisning för elever på yrkesförberedande 
program, tillsammans med frågan om ämnets status, och framför allt dess 
identitet och legitimitet, fortfarande lever kvar. Det går inte att uttala sig 
generellt om också frågor om betygen och de nationella provens form och 
styrande funktion lever kvar, eftersom dessa inte behandlas ingående var-
ken i denna eller i de andra här nämnda studierna. I föreliggande studie 
har dock framkommit att det nationella provet uppfattas positivt av tre av 
lärarna. Däremot menar jag att frågan om tradering och fastställande av 
kulturarvet och läromedlens styrande funktion tonats ner. Möjligen skulle 
man kunna säga att datorns och Internets intåg i svenskundervisningen 
har fått en styrande funktion i betydelsen att arbetsformen ändrats. Lika-
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så kan man säga att film har fått en viktig funktion, om än kanske inte på 
det sätt som pedagogiskt sett är mest givande, såsom Olin-Scheller (2006) 
visat och vilket även framgår i denna studie. Det enskilda, egna arbetet, 
där skrivandet är i centrum, har fått en mycket framträdande roll i svensk-
undervisningen idag. I kombination med det ökade skrivandet framträder 
också den muntliga redovisningen. En muntlig redovisningskultur tycks 
ha vuxit fram inom svenskundervisningen idag. Däremot tycks de kollek-
tiva mötena och de gemensamma samtalen kring språkfärdighet och lit-
teraturläsning ha nedtonats mycket starkt. 

De senaste svenskdidaktiska studierna visar, tillsammans med förelig-
gande studie, att de ovan presenterade gemensamma, om än grova, linjer 
och drag kan urskiljas i svenskämnet efter gymnasiereformen 1994. Frå-
gan är nu hur detta kan tolkas och förstås? Ett första rimligt antagande 
är att lärarna fortfarande är kvar i traditionella, immanenta tankemöns-
ter. Dessa inre ramfaktorer bekräftas t.ex. i Lundströms (2007) studie, 
där lärarna grundar sina texturval på styrdokument från 1970 (Lgy 70). 
Även i de övriga studierna framgår av lärarnas uttalanden att texturvalet 
i mycket tycks vara detsamma som tidigare. När litteratur väl behandlas 
är det i huvudsak en litterär kanon som gäller. Ett andra rimligt antagan-
de är avsaknaden av pedagogiska diskussioner, såväl inom som utanför 
skolans ramar. En yttre ramfaktor i detta sammanhang är organisatoris-
ka faktorer som t.ex. avsaknad av stöd från skolledning och arbetslagets 
primat över svenskämnesgruppen. En inre ramfaktor är avsaknaden av 
lärarnas engagemang i den offentliga debatten. Det ligger onekligen nå-
got ironiskt i att svensklärare motiverar sin svenskundervisning bl.a. med 
att det syftar till att eleverna skall våga ”göra sina röster hörda”, och att 
de skall bevaka sina demokratiska rättigheter etc., medan de själva näs-
tan inte alls hörs i den offentliga debatten kring svenskämnet. Ett tredje 
antagande finner man, menar jag, i de styrdokument som skall vägleda 
lärarna. Enligt min uppfattning är det inte bara abstraktionsgraden i läro-
planen, vilket Lundström (2007) visar på, som leder till osäkerhet om hur 
den skall tolkas och förstås, utan också kursplanen med dess blandning 
av svag och stark klassifikation (Bernstein 1971, 1996/2000) och övergri-
pande och svepande formuleringarna leder till samma osäkerhet. Hultins 
(2006) tolkning av kursplanerna pekar i samma riktning. 

När det gäller den ämnesdidaktiska frågan hur lärare beskriver och mo-
tiverar sin uppfattning om svenskämnets innehåll, struktur och historia, 
framgår att denna är vag. Ingen av de fyra lärarna i denna studie talar t.ex. 
om svenskämnet ur samtliga av de fyra dimensioner som Grossman, Wil-
son & Shulman (1989) talar om, dvs. lärarna ger uttryck för kunskaper 
om innehållet, dess centrala begrepp och organiserade principer och de ger 
också uttryck för kunskaper om innehåll som är lämplig för undervisning 
och kunskaper om innehåll som inte är lämplig för undervisning. De ger 
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vidare uttryck för egna uppfattningar om ämnet relaterat till elever och 
skola. Detta utgör dock bara två av de fyra dimensionerna. Ingen av lärarna 
talar om kunskaper och paradigm inom ämnet som avgränsar ämnet och 
som styr de frågor som ställs inom ämnet. Inte heller talar de om forsk-
ningsmetoder och de frågor som ställs och som bidrar till att ny kunskap 
genereras, dvs. de två andra dimensionerna. Anledningarna till detta kan 
vara flera. För det första har inte frågor om forskning varit i fokus för de 
frågor som ställts till lärarna. För det andra framgår det tydligt i under-
sökningen att pedagogiska diskussioner och forskning kring svenskämnet 
inte förekommer inom ramen för deras arbete. Lärarnas transformation 
av ämnet grundar sig därmed i huvudsak på deras grundutbildning och 
förvärvade kunskaper inom svenskämnet i skolan. 

Samtliga lärare talar om svenskämnets innehåll och struktur utifrån de 
akademiska disciplinerna litteraturvetenskap och nordiska språk/svens-
ka språket, vilket kan tyckas självklart. Det intressanta är dock att ingen 
av lärarna ger uttryck för ett vidgat textbegrepp eller för skriftspråkets 
förändring i relation till ett medierat samhälle. På så sätt är de traditio-
nella. Något som samtidigt talar emot denna ’traditionalism’ är att ing-
en ger uttryck för att svenskämnet skulle ingå i ett så kallat större natio-
nellt projekt, som t.ex. att bevara det svenska språket och litteraturen. 
Svenskämnet framstår snarare som ett brett och samtidigt splittrat ämne. 
Det anpassas efter olika elevgrupper/gymnasieprogram och framträder 
antingen som ett medel för något annat eller som ett mål i sig. De upp-
fattningar om svenskämnet som kommer till uttryck stämmer alltså väl 
överens med vad lärarna i Olin-Schellers (2006), Bergmans (2007) och 
Lundströms (2007) ger uttryck för. Ämnesgränserna är vaga och lärare 
ger olika uttryck för vad som är svenska i skolan. Thavenius (1991) på-
stående om den falska konsensus kring svenskämnet bekräftas därmed. 
Inte ens bland lärarna i samtliga dessa undersökningar framträder en ut-
talad strävan efter konsensus. 

Jag har här presenterat ett antal iakttagelser och antaganden som förkla-
rar den utveckling som svenskämnet genomgått och som också förklarar 
de olika uppfattningar eller snarare mångfacetterade och splittrade bild, 
som finns kring svenskämnet. De olika antagandena hänger av naturliga 
skäl ihop. Svensklärarna lever i mångt och mycket kvar i traditionella, 
immanenta tankemönster samtidigt som de inte erbjuds, eller tar sig fri-
heten att själva skapa, tillfällen till pedagogiska diskussioner. Dessutom 
erbjuds de inte att ta, tar de inte del av, forskningsfrågor eller frågor om 
ämnets paradigm. Som yrkeskår betraktat tycks de inte heller driva dessa 
frågor. Sammantaget leder detta till den splittrade bild av svenskämnet 
som framträder i denna liksom i andra liknande studier.

I detta sammanhang vill jag understryka att jag inte förespråkar någon 
definitiv konsensus kring svenskämnet. Däremot vore det dock fruktbart 
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om det fanns en levande och fokuserad de�att kring vad ämnet syftar till 
och vad som bör ingå och vad som inte bör ingå i svenskämnet på gym-
nasieskolan. Denna debatt måste dessutom bygga vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet.

”pedagogical content knowledge” och ”transformation”
Som tidigare nämnts utgör transformationen med dess tillhörande be-
greppsapparat mina analysredskap för att ge fördjupad insikt och för-
ståelse av hur lärarna resonerar och argumenterar för innehållet och dess 
konkretisering i den direkta undervisningen. Relationen innehåll – lärare 
står här i fokus. 

Vad som bör understrykas i detta sammanhang är att allt innehåll i en 
undervisningssituation alltid genomgår någon slags transformation. Lä-
raren tillgodogör sig och förstår ett innehåll på något sätt. Detta innehåll 
skall sedan förmedlas till/erbjudas någon som inte känner till det, eller 
som mött detta innehåll tidigare. 

I denna studie framträder flera olika källor som ligger till grund för 
transformationen av innehållet. När, som i Adams fall, ”curriculum know-
ledge”, dvs. kunskaper om olika styrdokument och dess relation till det 
specifika ämnet och den ideologi och filosofi som ligger bakom dessa styr-
dokument, utgör huvudkällan för transformationen får svenskinnehållet 
en underordnad roll. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att om hu-
vudsyftet med svenskundervisningen är att fostra eleverna till demokra-
tiska samhällsmedborgare, med hänvisning till centrala styrdokument, 
får svenskämnet en underordnad roll och innehållet kan i princip vara 
”vad som helst”. Detta får till följd att prioritering av innehållet inte hel-
ler framstår som problematisk. Svenskämnets gränser framstår som svaga. 
Det är i detta sammanhang som frågor om en litterär kanon eller svensk-
ämnet som ett nationellt projekt också framstår som irrelevanta. Sett ur 
ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv blir därmed frågan om hur ämnet 
transformeras mycket intressant. När eleverna t.ex. skall genomföra ett 
rollspel kan frågor om språk och litteratur lätt hamna i bakgrunden. Det 
är också därför som svenskämnet framstår som ett medel för något annat. 
Det intressanta i Adams fall är att ”curriculum knowledge” tycks vara 
den kunskapskälla som dominerar. Övriga kunskapskällor finns också 
med men de framträder inte lika tydligt. 

”Representation” i Shulmans (1987) betydelse innebär att läraren an-
vänder sig av olika exemplifieringar, analogier, metaforer etc. för att för-
söka att framställa innehållet på bästa sätt. I exemplet Adam, framgår 
mycket lite av ”representation” i denna bemärkelse. När språksociolo-
gi skall behandlas är det övningsexempel från en lärobok som används. 
Dessutom exemplifieras språksociologi i huvudsak med differensen mel-
lan vårdat och ovårdat språk. Demokratibegreppet exemplifieras med ett 
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rollspel. Rollspelet har dock sin förankring så långt tillbaka i tid och miljö 
att eleverna har svårt för att förstå syftet med undervisningen. 

Ämneskunskaper , ”content knowledge”, och kunskaper om eleverna 
,”knowledge of learners and their characteristics”, är alldeles tydligt två 
huvudkällor som ligger till grund för Bertils transformation. Som tidigare 
visats ger detta dock upphov till spänningar som leder till att fokusering 
på ämneskunskaperna får ge vika för hänsyn till eleverna. Sett ur ett trans-
formationsperspektiv kan detta bl.a. bero på att någon ”representation” 
i Shulmans (1987) mening inte kommer till uttryck. När exemplifieringar 
av innehållet i fantasygenren görs sker det med hjälp av äldre skönlitterära 
verk som t.ex. verk av Shakespeare, och det framgår inte huruvida eleverna 
känner till dessa exemplifieringar närmare. När skillnaden mellan sej-sig 
och dom-dem behandlas nämns enbart att det ena (sej/dom) är vardaglig 
stil och det andra (sig/dem) är högtidlig stil. Några fler exemplifieringar ges 
inte och inte heller behandlas varför det kan vara viktigt att skilja mellan 
tal- och skriftspråk. När Bertil vill exemplifiera att samhällsfrågor inte är 
något nytt inom den skönlitterära genren väljer han att göra detta med Ib-
sens drama Ett dockhem, dvs. återigen en exemplifiering utifrån ett äldre 
skönlitterärt verk som är obekant för eleverna. Några modernare, nutida 
exemplifieringar eller analogier ger han inte. Han kan sägas ösa ur den 
litterära kanon han själv är bekant med, men några andra exempel från 
modernare verk, filmer, händelser i samhället o.dyl. ges inte.

Valet av tema fantasy är, enligt min uppfattning, också ett gott exem-
pel på hur läraren försöker att anpassa, ”adaptation/tailoring” (Shulman 
1987), innehållet i undervisningen efter elevgrupper. Detta understryker 
att eleverna, ”learners and their characteristics”, är en central huvudkäl-
la för lärarens planering. Innehållet väljs utifrån att tidigare elever tyck-
te om detta tema och lärarens förhoppning är att även dessa elever skall 
tycka om det. 

I Annas fall är det också eleverna, ”knowledge of learners and their 
characteristics”, liksom den roll och funktion hon tillskriver svenskäm�
net i skola och samhälle dvs. ”curriculum knowledge” som är de två kun-
skapskällor som utgör huvudkällor för henens svenskundervisning. Som 
jag tidigare visat är Anna välstrukturerad och hennes lektioner är mycket 
välplanerade. Hennes förberedelser, ”preparation”, (Shulman 1987), mot-
svaras dock inte av hennes framställning av innehållet, ”representation”, 
och av hennes metodval ,”selection”. Annas huvudsyfte med temat ”krig 
och våld” är, enligt planeringen, att eleverna i skriftlig och muntlig form 
skall kunna utbyta åsikter, argument och tankar och kunna jämföra oli-
ka texter samt att utveckla sitt skrivande. Enligt hennes utsagor är syftet 
att få eleverna att läsa mera. Filmtittande tar dock överhanden, eftersom 
Anna är så lyhörd för elevernas önskemål. 
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Inte heller i Annas undervisning framträder ”representation” tydligt. Anna 
låter film och texter få representera ”centrala händelser under 1900-ta-
let”, men hon ger mycket lite, om ens någon, bakgrund till de centrala 
händelserna. Våld är det tema som tar över hela temat ”krig och våld”. 
Eleverna ser mycket film, och det vet Anna, och på den vägen försöker 
hon nå eleverna. 

Även för Beatrice är eleverna, ”knowledge of learners and their cha-
racteristics”, den huvudsakliga kunskapskällan. Hennes anpassning efter 
eleverna har sin grund i att hon menar att de själva har valt ett yrkesför-
beredande program och att svenskämnet i gymnasieskolan inte är helt 
anpassat efter dessa elever och att de inte heller är särskilt intresserade 
av ämnet. Därmed framstår också ”general pedagogical knowledge” som 
en viktig kunskapskälla i hennes arbete. Beatrice avgör, utifrån kurspla-
nen, vilket innehåll som skall behandlas, men elevernas inflytande gör att 
innehållets gränser ändå framstår som svaga. Eleverna knyter gärna an 
de uppgifter de får till egna erfarenheter, men dessa kopplas sällan vidare 
till frågor om språk och litteratur. Beatrice lyckas inte heller med att få 
eleverna dit. Det är i detta sammanhang som frågan om transformationen 
kan diskuteras. Någon ”representation”, i Shulmans (1987) betydelse, har 
som tidigare visats inte framkommit. Den enda aspekten av transforma-
tionen som framträder är anpassningen, ”adaptation/tailoring”, till den 
specifika elevgruppen, ”knowledge of learners and their characteristics”. 
För Beatrice framstår inte heller prioriteringsfrågan, dvs. vilka delar av 
innehållet som skall ingå i undervisningen som något problem, eftersom 
hon direkt följer kursplanens målbeskrivningar. Därmed är innehållet, åt-
minstone i stora drag, fastställt. 

Vilka slutsatser kan man nu dra av de iakttagelser som gjorts och det 
resonemang som förts ovan om ”pedagogical content knowledge” och 
”transformation”? När Shulman (1987) talar om lärares kunskapskälla 
som grund för transformation av innehållet understryker han att flera käl-
lor samverkar. Hashwehs (2005) betonar också, i sin defi nition av ”peda-Hashwehs (2005) betonar också, i sin definition av ”peda-
gogical content knowledge”, dess relation till ”[…]other knowledge and 
belief entites,” (Hashwehs, 2005, s. 290). “Pedagogical content knowled-“Pedagogical content knowled-
ge”, dvs.ämnesdidaktiska kunskaper, är en kunskapskälla som inte finns 
från början utan utvecklas under tiden. Utgångsläget är alltså att lärare 
från början inte besitter ämnesdidaktiska kunskaper. De övriga kunskaps-
källorna däremot finns hos lärarna i olika grad och framträder också i 
olika grad beroende på undervisningssituation. Jag menar att lärarna i 
föreliggande studie besitter vaga ämnesdidaktiska kunskaper, sett utifrån 
Shulmans (1987) modell. Anledningen till detta är att de i alltför stor ut-
sträckning grundar sin undervisning på ett begränsat antal kunskapskäl-
lor och att dessa kunskapskällor dominerar och därigenom också direkt 
påverkar transformationen av innehållet. För att lärarna skall kunna ut-
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veckla ”pedagogical content knowledge” måste de besitta kunskaper från 
de övriga källorna, men enligt min bedömning framträder inte dessa källor 
i nämnvärd betydelse. Anledningarna till detta kan vara flera. Lärarna ges 
inte förutsättningar att, inom ramen för sitt arbete, utveckla ”pedagogical 
content knowledge”. De yttre ramfaktorerna begränsar deras möjligheter. 
Jag menar vidare att de i sin grundutbildning uppenbarligen inte tycks ha 
mött ämnesdidaktiska frågeställningar. Detta återspeglas bl.a. i hur svårt 
de har för att uttrycka svenskämnets identitet, något som även Bergman 
(2007) och Lundström (2007) konstaterar. Att svenskämnets innehåll och 
dess identitet uppfattas som vag och osäker, och att denna vaghet och osä-
kerhet också tar sig uttryck i kursplanerna, kan vara en anledning till att 
”content knowledge”, dvs. de ämnesteoretiska kunskaperna, inte fram-
står som en central kunskapskälla. Detta återspeglas, menar jag, också i 
transformationen. En annan aspekt, som ytterligare belägger ovanstående 
resonemang om hur de ämnesteoretiska kunskaperna inte framstår som 
en central kunskapskälla, är att ingen av lärarna betonar behovet av fort-
bildning inom ramen för svenskämnet. 

I likhet med Hulshof & Verloop (2002, 2005) använder lärarna i denna 
studie mycket lite analogier och exemplifieringar, dvs. ”representation”. 
Det mesta av exemplifieringarna tas antingen ur läroböcker eller från fil-
mer. Inte minst film får exemplifiera skönlitterära verk och olika teman. 
”Representation” innebär också att hitta det bästa medium för att åskåd-
liggöra det innehåll man vill studera. Man kan fråga sig om film verkligen 
är det rätta mediet för att framställa skönlitterära verk? Lärarna i denna 
studie framstår inte heller som några ”berättare” (jfr. Gudmundsdottir & 
Shulman 1987, Gudmundsdottir 1991) på så sätt att de drar paralleller 
mellan det innehåll som behandlas och egna eller andras erfarenheter och 
händelser. Detta kanske är ett utslag av att de inte vill framstå som för-
medlare eller ’traditionella’ föreläsare. Ansvaret läggs istället ut på elever-
na, både när det gäller att söka kunskap och att skriftligen och muntligen 
redovisa resultaten. På så sätt skulle man kunna säga att det är eleverna 
som också förväntas framställa ,”representation”, innehållet. 

van Driel, Verloop och de Vos (1998) skriver att de flesta forskare tycks 
vara överens om två grundelement i ”pedagogical content knowledge”. 
Dessa två grundelement är dels lärares kunskaper om hur de presenterar, 
”representation”, sina ämneskunskaper, dels lärares kunskaper om elev-
ernas inlärningssvårigheter och föreställningar om innehållet. Jag menar 
att denna uppfattning måste revideras mot bakgrund av det svenska skol-
systemet. Den resultat och målstyrda skolan i Sverige lägger ett mycket 
stort ansvar på lärarna att, såväl enskilt som i grupp, planera undervis-
ningen utifrån de gällande styrdokumenten och de elevgrupper man har. 
Därmed framstår, i ett svenskt perspektiv, ”preparation”, dvs. förberedel-
se, i Shulmans (1987) modell, som ytterst viktig. Tyvärr framträder inte 
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denna aspekt i föreliggande studie särskilt tydligt. Läraren måste genom-
föra en kritisk analys av det innehåll som skall behandlas. Läraren måste 
ha gjort klart för sig vad undervisningen skall handla om och vilka olika 
möjligheter som finns för att strukturera, bearbeta och behandla detta 
innehåll. Undervisningssituationens mål och syfte måste vara medvetna 
och tydliga. Innehållets normer och värderingar måste också tydliggö-
ras. I föreliggande studie finns flera exempel på välstrukturerade och väl-
planerade lektioner. Men en innehållsanalys saknas. På så sätt bekräftar 
också denna studie Alexanderssons (1994) undersökning, dvs. att lärarna 
i mindre utsträckning riktar medvetandeakten mot det specifika innehål-
let i undervisningen. 

Relationen innehåll – individ – samhälle
Avslutningsvis återstår nu att diskutera resultatet i denna undersökning 
utifrån ett läroplansteoretiska perspektiv, dvs. relationen innehåll – individ 
– samhälle. Den centrala frågeställningen i detta sammanhang är: Vilka 
sociala och politiska implikationer kan uttolkas utifrån de uppfattningar, 
motiveringar och gestaltningar som framträder? Eller mer precist uttryckt: 
Vilka föreställningar om samhället och den gode samhällsmedborgaren 
implicerar de valda svenskämnesperspektiven? 

Lärarna i föreliggande studie har gett uttryck för vilken roll och funk-
tion de vill tillskriva svenskämnet i skola och samhälle. Som framkom-
mit finns en mängd olika ramfaktorer som påverkar, begränsar och möj-
liggör såväl deras uppfattningar som deras konkretiserade undervisning. 
I detta sammanhang har det visat sig att de alla verkar inom olika spän-
ningsfält. De spänningsfält och teman som utkristalliserats har jag valt 
att benämna hierarki�intimitet, tradition�förnyelse, vision�verklighet och 
individ�kollektiv. Vad som är viktigt att betona i detta sammanhang är 
att dessa spänningsfält inte skall ses som dikotomier utan just som spän-
ningsfält inom vilka de fyra lärarna verkar. Utifrån tanken att dessa fyra 
olika spänningsfält återspeglar olika föreställningar om samhället och en 
god samhällsmedborgare skall jag i det följande diskutera hur dessa kan 
tolkas och förstås. Syftet är att lyfta och fördjupa diskussionen från ett 
individuellt perspektiv, dvs. den svenskundervisning eleverna möter, till 
ett samhälleligt perspektiv eller, för att hänvisa till Kallós & Lundgren 
(1979), från mikronivå till makronivå. 

Innan jag går in på de olika spänningsfälten skall jag diskutera de un-
dervisningsstrategier jag tycker mig kunna urskilja. Dessa är, enligt min 
uppfattning, anmärkningsvärt lika. Betoningen ligger på eget ar�ete, det 
individuella ansvaret och frånvaron av kollektiva möten, vilket pekar på 
att lärarna betonar den aktive, enskilde och självständige samhällsmed�or�
garen �jfr. Österlind 1998, Dahlstedt 2006, Dahlstedt & Schierup 2007). 
Stöd för detta förhållningssätt hittar lärarna för övrigt också i läroplanen 
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(Lpf 94). Härigenom gynnas de elever som lättast kan anpassa sig efter 
denna strategi, dvs. de som har de sociala nätverk och de kunskaper som 
behövs för att kunna hantera denna strategi. Denna enhetliga undervis-
ningsstrategi kan också ses som ett uttryck för ”skolsystemets fundamen-
tala ideologiska budskap” (Bernstein, 1983, s. 37), dvs. hur undervisning 
skall genomföras och hur lärarnas symboliska kontroll tar sig uttryck. 
Inramningen kan ur detta övergripande perspektiv beskrivas som stark. 
Med Bernstein kan man därmed säga att det är ”principerna för social 
kontroll” som styr undervisningen istället för ”principerna för maktför-
delning” (Bernstein 1983, s. 39-40). Mot bakgrund av att den gemensam-
ma undervisningsstrategin betonar den aktive, enskilde och självständige 
samhällsmedborgaren uppstår därmed det paradoxala att eleverna å ena 
sidan förväntas vara självständiga, men å andra sidan vara lojala, lydiga 
och kollektiva samhällsmedborgare. 

Social fostran och samhörighetsfostran är de två grundläggande prin-
ciperna i Englunds (2005) övergripande medborgerliga läroplanskod. 
Dessa grundläggande principer innehåller dock ett spänningsfält av olika 
politiska, ideologiska och sociala krafter. I det följande skall jag diskute-
ra och problematisera hur dessa spänningsfält kan tolkas och förstås mot 
bakgrund av den medborgerliga läroplanskoden och föreställningar om 
samhället och en god samhällsmedborgare. 

I spänningsfältet intimitet�hierark, här representerat av Adam, framgår 
att faktakunskaper inte är i fokus. Det är snarare ’ett förhållningssätt till’ 
hur man söker, bearbetar och reflekterar kring den information man mö-
ter som står i fokus. Klassifikationen är svag. I detta spänningsfält är tan-
ken att eleverna skall förberedas för det postmoderna, flexibla och rörliga 
samhället. Sett ur ett svenskämnesperspektiv är det alltså inte kunskaper 
i svenska som är i fokus utan hur man kan hämta, bedöma, sortera och 
kommunicera information. Frågan man måste ställa sig är ändå: om man 
inte har några kunskaper om ett innehåll, hur skall man då kunna hämta, 
bedöma, sortera och kommunicera kunskaper inom detta område? 

Vad gäller bilden av samhället och den gode samhällsmedborgaren fram-
går i spänningsfältet intimitet� hierarki att ”alla är lika”, dvs. att alla för-
utsätts ha samma förutsättningar och möjligheter. Denna tro på att alla 
har samma förutsättningar grundar sig på tanken om ett öppet, demo-
kratiskt samhälle, där olika tankar och åsikter ges fritt utrymme, och där 
konflikter löses genom det deliberativa samtalet. Den betoning på ”att ut-
veckla tänkandet” i svenskundervisningen, som för övrigt också framträ-
der i spänningsfältet vision�verklighet, här representerat av Anna, är också 
en återspegling av detta synsätt. I intimitet�hierarki tar det sig uttryck i 
en fokusering på etik och värdegrundsfrågor, vilket det inte gör i vision�
verklighet, där det istället handlar om att få insikt om en gemensam bas 
av värden och förhållningssätt i och till samhället. Den åtråvärda, men 
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kanske också utopiska, människosyn och samhällsbild som återspeglas i 
spänningsfältet intimitet�hierarki ger en alltför oproblematiserad bild av 
hur samhället ser ut idag. Samhället framstår som förhållandevis konflikt-
fritt. Sett ur detta perspektiv kan spänningsfältet intimitet�hierarki sägas 
återspegla den sociala fostran och samhörighetsfostran i den medborgerliga 
läroplanskoden (Englund 2005), utan att dess inneboende motsättningar 
kommer till konkreta uttryck i undervisningen. Ett annat sätt att tolka den 
människosyn och samhällsbild som framträder i detta spänningsfält är att 
se den som en ambition, en önskan om ett framtida konfliktfritt samhälle. 
Fortfarande kvarstår dock problemet med att samhället de facto inte är 
så jämlikt som eftersträvas och att eleverna inte heller erhåller några red-
skap som kan stödja denna strävan och ambition. 

En annan intressant aspekt av spänningsfältet intimitet�hierarki är dess 
betoning på den enskilde individen contra samhörighet på nationell nivå. 
Vad som snarast kommer till uttryck är samhörighet på individuell nivå, 
dvs. den enskilde individens utveckling och förståelse för andra medmän-
niskor på ett psykologiskt, etiskt och moraliskt plan. Som tidigare visats 
framträder inte en litterär, nationell kanon eller betoning av det svenska 
språket inom detta spänningsfält som särskilt stark. Samma utveckling, 
menar jag, finns inom samtliga spänningsfält som utkristalliserats i denna 
studie, möjligen med undantag för tradition�förnyelse. Den övergripande 
medborgerliga läroplanens betoning av en nationell samhörighet betonas 
inte i något av de fyra spänningsfälten. Svenskämnet som ett nationellt 
projekt tycks inte finnas längre. Med Bernsteins (1971, 1996/200) klas-
sifikationsbegrepp kan man alltså konstatera att vaga ämnesgränser kan 
bidra till att ”nationella projekt” försvagas. 

Vision�verklighet framstår som det fält som står spänningfältet intimitet�
hierarki närmast. Den största skillnad dem emellan är dock att i vision�
verklighet synliggörs spänningen mellan retorik och praktik tydligast. I 
detta fält framträder också flera olika uttryck för ett mer kritiskt förhåll-
ningssätt till skola och samhälle. Skolan kan inte tillhandahålla verktyg 
för det arbetssätt som fältet vision�verklighet kräver. I detta spänningsfält 
ges både konkreta och verbala uttryck för en vision om ett samhälle där 
den enskilde individen skall utveckla sitt tänkande samtidigt som denna 
skall ta ansvar för sitt arbete på individuell såväl som på kollektiv nivå. 
För att kunna ta detta ansvar behövs också färdigheter, vilka beskrivs som 
”verktyg så att de kan klara sig ute i samhället. Och klara sig i livet!” Vad 
det ytterst handlar om är att eleverna skall utveckla sin förståelse för sig 
själva och andra. Klassifikationen (Bernstein 1971, 1996/200) är svag även 
i detta spänningsfält. Makten, men också ansvaret, läggs lika mycket på 
eleverna/ samhällsmedborgarna som på lärarna. I fältet intimitet�hierarki 
betonas att alla är lika och alla har samma förutsättningar. Jag menar att 
samma tanke återfinns i spänningsfältet vision�verklighet. I båda dessa 
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fält uttrycks att eleverna/samhällsmedborgarna har potential att delta i 
den demokratiska samhällsutvecklingen. Inte i något av dessa två spän-
ningsfält ges dock några uttryck för klass- eller könsfrågor eller etniska 
frågor. Samhället framstår i båda fälten därmed som, politiskt sett, för-
hållandevis konfliktfritt. En tendens till att betona ”verkligheten”, i form 
av t.ex. temat ”Krig och våld” finns dock i fältet vision�verklighet. Men 
denna vision får inte den belysning som eftersträvas, eftersom den möter 
en annan verklighet, nämligen skolans verklighet, där såväl yttre, orga-
nisatoriska ramfaktorer som inre ramfaktorer sätter käppar i hjulet för 
förverkligandet av visionen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att i spänningsfälten intimitet�hie�
rarki och vision�verklighet betonas den aktive (min kursiv.) demokratiske 
samhällsmedborgaren som ett övergripande mål för undervisningen. Denne 
aktive samhällsmedborgare möter dock ett förhållandevis, och politiskt 
sett, konfliktfritt samhälle. Ahlström & Wallin talar om att för att kunna 
vara en aktiv politisk samhällsmedborgare krävs en ”[…] åskådning som 
styr ens ställningstagande i olika samhälleliga situationer, ett slags kompass 
och roder, en handlingsteori.” (Ahlström & Wallin, 2000, s. 42) Med den 
gemensamma undervisningsstrategi som de två spänningsfälten uppvisar, 
dess starka inramning och betoning på ”principerna för social kontroll” 
och med den förhållandevis oproblematiserade samhällsbild som framträ-
der menar jag att eleverna inte får några redskap för att kunna utveckla 
någon sådan handlingsteori. 

Allra tydligast framstår skolan som skild från övriga samhället i spän-
ningsfältet tradition�förnyelse. Det finns en stark fokus på skolämnet svens-
ka och läraren är auktoriteten i undervisningen. Sett ur ett samhälleligt 
perspektiv finns en mycket svag relation mellan skola och samhälle i detta 
spänningsfält. Den koppling som görs mellan svenskämnet och samhället 
kan, om än i ringa mån, ses ur ett yrkesmässigt perspektiv på så sätt att 
innehållet kopplas till det gymnasieprogram eleverna tillhör. Innehållet 
kopplas i första hand till en framtida karriär inom det praktisk-estetiska 
området och till ämneskunskaper, färdigheter och allmänbildning i vida-
re bemärkelse. Några andra politiska eller ideologiska perspektiv fram-
träder inte. Detta behöver dock inte betyda att samhället framstår som 
konfliktfritt, snarare skulle jag vilja beskriva det enbart som särskilt ifrån 
samhälle. Skola är skola och samhälle är samhälle, och det är två skilda 
saker. Så skulle man kunna sammanfatta det. Sett ur perspektivet en med-
borgerlig läroplanskod (Englund 2005) framträder dock en intressant as-
pekt. Det finns en betoning på en litterär kanon både ur ett individualis-
tiskt perspektiv och ett nationellt perspektiv. De litterära klassikerna kan 
bidra till personlighetsutveckling och samtidigt utgöra ett kitt för natio-
nell samhörighet. Det går dock inte i detta sammanhang att uttala sig om 
detta också är ett uttryck för en elitistisk syn på skola, bildning och sam-
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hälle. Dels är underlaget för litet (17 lektioner), dels pekar inte innehållet 
(det nationella provet, språkriktighet, argumentation, tema fantasy) mot 
detta och sist men inte minst menar jag att den mycket positiva elev- och 
människosyn som kommer till uttryck motsäger en elitistisk syn på skola, 
bildning och samhälle.

Spänningsfältet individ�kollektiv är det fält som starkast belyser spän-
ningen mellan skola och samhälle och individ och kollektiv. Inramningen 
i undervisningen är stark. Tillsammans med den genomgående starka dis-
ciplineringen framstår därmed också klassifikation som stark. ”Reglative 
discourse” (Bernstein 1996/2000) är den dominerande diskursen i detta 
spänningsfält. Den makt som utövas i undervisningen är stark, men dess 
syfte och mål är att ge ”alla en chans” i yrkes- och samhällsliv. Något tal 
om demokratifostran, eller aktiva, politiskt kritiska samhällsmedborgare 
som Ahlström & Wallin (2000) diskuterar, kommer dock inte till uttryck 
inom detta fält. Detta betyder inte att det inte skulle finnas utrymme för 
sådana föreställningar. Men som det kommer till uttryck är det i första 
hand en maktutövning som syftar till att fostra eleverna till lojala, lydiga 
yrkes- och samhällsmedborgare. Eleverna beskrivs som en enhetlig grupp 
vilkas chanser till mera framträdande positioner i samhället dock framstår 
som små. Alla framstår därmed inte som jämlika i spänningsfältet individ�
kollektiv. I den medborgerliga läroplanskoden (Englund 2005) är det fost-
ran till arbetare och medborgare som betonas. I spänningsfältet individ�
kollektiv, framstår dock inte medborgarskapet som en sammanhållning i ett 
större samhälleligt perspektiv utan snarare som sammanhållning inom det 
egna kollektivet contra de eventuella hot som finns från övriga samhället. 
Samhället framstår därmed både som en möjlighet och som ett hot. På så 
sätt framstår spänningsfältet individ�kollektiv också som mycket politiskt/
ideologiskt laddat. Denna politiska/ideologiska laddning tar sig dock inte 
några uttryck i innehållet i svenskundervisningen. Innehållets starka klas-
sifikation och undervisningens starka inramning återspeglar därmed också 
tydligt skolans ”symboliska kontroll” (Bernstein, 1983, s. 39-40). 

Det ligger inte inom ramen för denna studie att diskutera vilken ide-
albild av samhället och den gode samhällsmedborgare som skolan skall 
behandla. Frågan är om det i en demokrati ens är önskvärt med en sådan 
idealbild. Det ligger dock inom ramen för den svenska skolan att fostra 
eleverna till medvetna, aktiva samhällsmedborgare. Och för att kunna bli 
en medveten aktiv samhällsmedborgare krävs politisk/ ideologisk med-
vetenhet. I såväl läroplanen (Lpf 94) som kursplanen för svenska A och 
B finns tydliga skrivningar som betonar demokrati och ett demokratiskt 
förhållningssätt. Så finns t.ex. skrivningar som ”alla människors lika vär-
den”, ”jämställdhet mellan kvinnor och män”, ”solidaritet med de svaga 
och utsatta”, ”rättskänsla”, ”generositet” etc. I kursplanen för svenska 
betonas t.ex. den ”personliga och kulturella identiteten”, ”framgång i 
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studier och förmågan att kommunicera med andra”, ”förmåga till analys 
och ställningstagande”. Dessa skrivningar är mycket vida och tolknings-
bara, och politiskt/ideologiskt spänningsfyllda, men de ger lärare möjlig-
heten att tolka och diskutera hur dessa spänningsfyllda skrivningar skulle 
kunna förstås, hanteras och konkretiseras i svenskundervisningen. Frågor 
om hur skolan och lärare klassificerar, distribuerar och värderar den kun-
skap som de anser att eleverna skall möta, (Bernstein (1971, s. 47), kan 
bidra till att bearbeta sådana politiska/ideologiska spänningar. Dessa frå-
geställning måste dessutom kopplas till hur det innehåll som behandlas 
transformeras inför den konkreta undervisningssituationen. Detta reso-
nemang implicerar därmed också att läraryrket kräver en vid och djup-
gående politisk medvetenhet. 

Jag har vid ett flertal tillfällen i denna avhandling nämnt att läraryrket 
är mångfacetterat och komplext. Lärare råder dessutom inte alltid över 
alla de ramfaktorer som påverkar, begränsar och möjliggör deras pedago-
giska arbete. I föreliggande studie har jag försökt att beskriva, analysera 
och förstå svenskämnets roll och funktion i gymnasieskolan och samhället 
efter gymnasiereformen 1994, med hjälp av fyra aktiva gymnasielärare. 
Jag har vidare diskuterat de föreställningar om samhället och den gode 
samhällsmedborgaren som de valda svenskämnesperspektiven implicerar. 
De fyra lärarna är enskilda individer och bedriver sin svenskundervisning 
utifrån sina egna erfarenheter och sina egna tolkningar och förståelser av 
och förhållningssätt till elever, svenskämnet, skola och samhälle. De har 
alla utvecklat en mer eller mindre medveten pedagogisk handlingsteori, 
grundad på de kunskaper och erfarenheter de förvärvat. Även om de är 
enskilda individer vågar jag ändå påstå att de kan sägas vara representa-
tiva för svensklärare på gymnasiet på så sätt att de ger, teoretiskt sett, en 
generell bild av hur svensklärare utvecklar en pedagogisk handlingsteori 
och hur den tar sig uttryck i den konkreta undervisningen. De fyra spän-
ningsfält som utkristalliserats i denna studie är ett exempel på hur, uti-
från samma centrala styrdokument, olika föreställningar om samhället 
och den gode samhällsmedborgaren kan ta sig uttryck i svenskundervis-
ning på gymnasiet. De ger därmed också en bild av hur elevers politiska 
fostran tar sig uttryck. 

Fortsatt forskning
I denna studie har jag, ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, utgått från Shul-
mans begrepp ”pedagogical content knowledge” och hans modell över 
hur lärare resonerar och agerar i undervisningen. Syftet är att lyfta fram 
hur lärare transformerar sina ämneskunskaper till de specifika undervis-
ningssituationer som föreligger. Ett problem med denna modell är, som 
tidigare påpekats, att det i svensk skolkontext är svårt att komma åt de 
(ämnes)-kunskaper eller det innehåll som transformeras, i alla fall vad 
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gäller svenskämnet. (Mycket av den internationell, inte minst nederländ-
ska, forskning som finns kring ”pedagogical content knowledge” visar 
sig framför allt behandla naturvetenskapliga ämnen.) En central fråga är 
nämligen vilka kunskaper besitter läraren? Och hur kommer man åt dessa 
kunskaper? Är det möjligt? Ett intressant fortsatt forskningsobjekt skulle 
vara att försöka utveckla Shulmans modell ur ett svensk skolperspektiv 
för att i förlängningen utveckla vad som kännetecknar ämnesdidaktiska 
kunskaper i svenska.  

Ur ett både svenskämnesdidaktiskt och läroplansteoretiskt perspektiv 
vore det intressant att studera hur gymnasieelever uppfattar, tolkar och 
förstår svenskämnet och svenskundervisningen. Vilka sociala och politiska 
implikationer kan uttolkas utifrån de uppfattningar, motiveringar och ge-
staltningar som framträder ur ett elevperspektiv? I detta sammanhang är 
studier ur såväl ett genusperspektiv som ett etniskt perspektiv viktiga. Vil-
ka föreställningar om svenskt språk, litteratur och måhända också svensk 
kultur skulle kunna urskiljas? I förlängningen av detta skulle en kompara-
tiv studie av elevers visavi lärares uppfattningar kunna genomföras. 
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Summary

introduction – background and context
This dissertation focuses on Swedish as a subject at the upper secondary 
level, its development, role and function in school and society. For years, 
Swedish instruction in Swedish compulsory and upper secondary schools 
has been the subject of debate. In 1994, there was a reform in upper se-
condary education and a new curriculum (Lpf 94) and new course syl-
labi were created for all subjects. The reform meant that responsibility 
for upper secondary education was divided between the state and muni-
cipalities, requiring the municipalities to organise education within the 
framework of existing ordinances and laws in such a way that the natio-
nal goals could be met, while the state government was responsible for 
reviewing and evaluating the schools’ results. Sweden thus acquired a 
goal- and result-steered school system. The reform also brought changes 
to the organisation of upper secondary education. Sixteen national pro-
grammes were established, most of which include various concentrations 
and various subject courses.

The reform also granted students more freedom of choice regarding 
course offerings. One of the consequences of the reform for teachers was 
that they were expected to interpret and reformulate the national course 
goals as local course goals. The aim was to involve teachers in the pedago-
gical development of their schools. The reform can be described in simple 
terms as a strong decentralisation of school government, with at the same 
time increased responsibility on the part of municipal school politicians, 
school administrators and not least of all teachers for realising its goals, 
and for further development of upper secondary education

For the Swedish subject, the reform meant that the subject was divided 
into two courses which were made obligatory for all students: Swedish A 
and Swedish B. There are additional courses, some of which are obligato-
ry for certain programmes, while others are optional courses. The general 
sections in the course syllabi state the aim and goals of the courses, as well 
as the character and structure of the subject. In addition, they also state 
the goals the students should have achieved upon completing the course, 
as well as the grading criteria for three grades of Pass, Pass with Distinc-
tion and Pass with Special Distinction. The four teachers who participated 
in the present study followed, at the time of the study, the revised course 
syllabi from 2000 for Swedish A and Swedish B.  

The aims stated in the course syllabus must, in my opinion, be viewed 
as formulated in very general terms. In short, the aim of the Swedish sub-
ject in upper secondary school could be described using the terms per�
sonality development and identity creation, thought, creativity, analysis, 
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formation of opinions, development of communicative skills and demo�
cratic education.

Bernstein’s theory (1971) of classification can contribute to an under-
standing of how the Swedish subject, with its various content, is treated 
in the course syllabus. The Swedish subject is grounded in the academic 
disciplines of literature studies and Nordic languages/Swedish language. 
These disciplines each consist of various parts, such as history of language, 
sociolinguistics, literary history, etc. The content of these subdisciplines 
is accorded varying significance and can be viewed as either obligatory or 
optional in the course syllabi. The demarcations between various content, 
i.e. their classification, reflects the significance a particular content is ac-
corded and also its relation to other content. A strong classification means 
that the content is clearly demarcated from another subject, while a weak 
classification implies an open relation to another subject. A survey of the 
course syllabi for Swedish A and Swedish B shows them to be comprehen-
sive and formulated in general terms. The demarcations from other subjects 
are weak. The weak classification of the Swedish subject thus indicates a 
thematic and comprehensive attitude and way of working. 

However, an examination of the various goals for the Swedish subject, 
both the goals to attain and the goals to aim for, reveals that the goals to 
attain give Swedish A a weak classification, while there is a strong clas-
sification in Swedish B. The course syllabi thus allow for various, even 
contradictory, interpretations. Thus, if teachers choose to take a holistic 
approach to the course syllabus, they find themselves in a nearly impos-
sible situation. If they choose to focus on parts of the course syllabus, 
this will likely result in either a more general/comprehensive, thematic 
approach, or a more fragmentary, strongly classifying approach. An al-
ternative is to combine both of these approaches, in which Swedish A re-
presents the more general/comprehensive, thematic approach, while Swe-
dish B represents a more fragmentary, demarcated approach. According 
to this interpretation, the course syllabus for Swedish provides teachers 
with unclear guidance.

Previous studies of the Swedish subject, from the introduction of up-
per secondary school in 1965 through 2007, show that the subject can be 
described using four typologies: Swedish as a skills subject, Swedish as a 
literary-historical subject, Swedish as an experiential-pedagogical subject 
and Swedish as a democratic subject. In Swedish as a skills subject, instruc-
tion is characterised by a formalistic outlook. The subject is divided into 
parts and various exercises are conducted separately from one another in 
the form of grammar, history of language, reading, literary history, etc. 
Swedish as a literary-historical subject emphasises the communication of 
a literary and cultural heritage. The reading of classic literary works and 
literary history is central. Swedish as an experiential-pedagogical subject, 



296

which has a political emphasis based on a Marxist view, stresses compre-
hensive/thematic ways of working and takes as its starting point students’ 
own experience and focuses on central secular-humanist issues, ultimately 
aiming to foster students to become well-educated humanists. Swedish as 
a democratic subject has much in common with Swedish as an experien-
tial-pedagogical subject, but it emphasises fostering students to become 
citizens of a democratic society.

Another way of viewing the Swedish subject is presented by G. Malm-
gren (1992b, p.38-39). She discerns a “higher” Swedish subject for upper 
secondary students and a “lower” one for students in vocational schools. 
The “higher” Swedish subject is characterised, among other things, by ch-
ronological literary history and the study of literary periods. It is stron-
gly subject-centred and intended to prepare students for further studies 
and a career in the public sector. The “lower” Swedish subject is more 
student-centred and is characterised by thematic studies and a focus on 
skills practise.

Aims and questions
The overarching aim of this study is to describe, analyse and understand 
the role and function of Swedish as a subject in upper secondary school 
and society since the upper secondary school reform of 1994. More spe-
cifically, the study aims to describe, analyse and understand the various 
goals, content and forms the subject has been given by four upper secon-
dary teachers during the 2004-2005 school year. The relation between the 
teachers’ Swedish instruction and the various factors which influence, limit 
and facilitate their teaching is of particular interest in this context. Further, 
this study aims to discuss, from the perspective of curriculum theory, the 
social and political consequences of the chosen views of Swedish as a sub-
ject, or more precisely, the ideas of society and the good citizen which are 
implicit in the chosen views. The study thus has two theoretical starting 
points, su�ject didactics and curriculum theory.

The aim can be broken down into the following central questions:
– What conceptions of the role and function of the Swedish subject in 

upper secondary school and society after the upper secondary school 
reform in 1994 are expressed by the four teachers, and what are the 
underlying reasons for these conceptions?

– How can these conceptions and underlying reasons be interpreted and 
understood from a more comprehensive, general perspective? 

– What form does the specific subject content assume in instruction, and 
what are the underlying factors for the transformations the subject un-
dergoes?

– What are the social and political implications of the conceptions, rea-
sons and forms that appear in the study?
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This study will also consider whether similarities and differences, as well 
as more general, overarching characteristics, can be discerned with regard 
to Swedish as a subject and current Swedish instruction in upper secon-
dary school. Is it possible to discern any general lines of development or 
tendencies in the teachers’ statements and concrete instruction, as well as 
in the latest research on Swedish didactics and literature didactics, that 
might describe how the Swedish subject has developed since the 1994 up-
per secondary school reform? If so, how should these general lines of de-
velopment and tendencies be understood?

Overview of previous research
Research on Swedish as a school subject began first during the 1980s. 
In the past fifteen years, a number of studies have appeared which have 
elucidated the Swedish subject and Swedish instruction from several per-
spectives. The present study presents this research as Swedish didactics 
and literature didactics research. The research on literature didactics deals 
primarily with the role and function of literature in compulsory and up-
per secondary school, whereas the research on Swedish didactics has a 
broader perspective.

The literature didactics research shows, among other things, that the li-
terary canon has remained relatively stable throughout the years and that 
it was not until the 1960s that literature also acquired a role as a means 
for discussing social problems and universal issues. The literary canon is 
nonetheless alive and well, albeit in a reduced form. Tension between “hig-
her” and “lower” literature also lives on in the Swedish school system, and 
popular literature is still not regularly included in upper secondary school 
instruction. Several studies (Linnér 1984, Elmfeldt 1997, L-G- Malmgren 
1997) show how difficult teachers find it to implement an experiential-
pedagogical perspective in Swedish instruction. 

Characteristic of much of the latest research in Swedish didactics is a 
focus on concrete instruction. Classroom observation in combination with 
interviews is a very common method of research. This research shows, 
among other things, that upper secondary teachers of Swedish operate in 
a field of tension between interpretations of abstract wording in the cur-
riculum, the unclear subject discourse and their own vague didactic reflec-
tions. Many upper secondary teachers of Swedish evidently have defining 
the Swedish subject and, not least of all, explaining why Swedish should 
be taught at the upper secondary level. Other general observations inclu-
de the perception of Swedish A as most appropriate for vocational pro-
grammes, whereas Swedish B, with its focus on literary history, is viewed 
as most appropriate for programmes which lead to further study. Film is 
often used in instruction, though mostly as an illustration of periods and 
literary works, or as a supplement to or comparison with literary works. 
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Several studies demonstrate that there are also a number of frame factors 
which influence teachers’ instruction in practise. These include the school’s 
immanent tradition, lack of time for pedagogical and subject didactic dis-
cussions, scheduling considerations and a lack of support from the school 
administration. 

The general pedagogical research discussed in this study focuses on 
the teaching profession and its complexity, highlighting in particular the 
various factors which influence, limit and facilitate teachers’ pedagogi-
cal work. It further elucidates the changes which the teaching profession 
has undergone and is currently undergoing. Several studies demonstrate 
that the factor often emphasised by teachers when discussing their pro-
fession is their relation to students. Other central factors are su�ject they 
teach and their experiences of teaching. One way of describing a teacher’s 
knowledge is that it includes the teacher’s life experience, personality, con�
structed teacher identity and individual kno�ledge (Magnusson 1998). 
Another way to describe a teacher’s knowledge is to view it as student�re�
lated kno�ledge and instruction�related kno�ledge (Wedin 2007). Post-
modern society, in combination with computers and information-seeking 
on the Internet, has contributed to changes in teachers’ teaching strategies. 
Students’ o�n �ork is a very frequent form of instruction in schools to-
day. Students’ own work can assume various forms, but typically it is the 
teacher who determines assignments while the students can influence, to 
varying degrees, the time frame and sequence of the assignments. Students 
often work in pairs/groups or individually, and present results either solely 
for the teacher or give short presentations in front of the class. Collective 
discussions and meetings between the students appear to be less and less 
common. Students’ own work affects the teacher’s role in that the impe-
rative to meet the needs of each individual student increases. The role of 
teacher as advisor thus appears to be more important than those of com-
municator, narrator and discussion leader. 

Students’ own work, in combination with computers and information-
seeking on the Internet, has also often resulted in students simply “cut-
ting and pasting” the information they find while searching for “the right 
answer”. Studies have shown that students often lack the subject know-
ledge necessary in order to be able to seek and sort information. As a con-
sequence, they most often merely reproduce facts. Teachers can address 
this problem by formulating well-defined and clear questions. In addition, 
assignments must be meaningful for students, teachers must be aware of 
how students seek information and facts, and they must also have deve-
loped strategies for assisting students in their information-seeking. 
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theoretical starting points and method of analysis
The theoretical starting points for this study are subject didactics and cur-
riculum theory, which have been developed primarily by Lundgren (1971, 
1979/1981, 1981). The subject of this dissertation is the teaching process 
and its social and political implications. 

What should instruction consist of, and �hy should it have this content 
in particular? Ho� should instruction be conducted and �hy should it be 
conducted in this way? What is the aim of instruction, i.e. �hy is this in-
struction being conducted? When should instruction be conducted? These 
are the overarching subject didactic issues treated in this study. I have cho-
sen to utilise a revised version of Shulman’s (1987) model of how teachers 
reason and act in order to be able to describe analyse, interpret and un-
derstand their teaching. The concept of transformation is central in this 
context. Transformation elucidates the teaching situation and its sources, 
from the planning stage to the carrying out of instruction. How teachers 
plan (“preparation”) and present (“representation”) content, as well as 
choose (“selection”) methods and adapt (“adaption/tailoring”) instruction 
with regard to the groups of students being taught, is central to the trans-
formation. The relation between content and teacher is in focus here.

The curriculum-theoretical perspective deals with questions regarding 
external and internal frame factors which influence, limit, and facilitate 
teachers’ pedagogical work, and which are also related to a social perspec-
tive. External frame factors are aspects such as time, student groupings, 
content, teaching materials, rooms, finances and administration, various 
steering documents, as well as factors outside the school such as debates 
in the scientific community and in society, i.e. things upon which teachers 
have limited influence. Internal frame factors include teachers’ stated views, 
understandings of and attitudes toward the external frame factors. These 
internal frame factors originate in the teacher’s personal background, edu-
cation and work and life experience. The concept of the teacher code is an 
analytical tool used for discerning vie�s and understandings of education 
and schools, shapeed �y past and current material and socio�cultural con�
ditions, �hich the individual teacher has encountered, adopted and refa�
shioned as his/her o�n. The teacher code is thus the sum total of external 
and internal frame factors for each of the four teachers in this study. The 
concept of school code describes the dominant teacher code, supported 
by the school administration, at a particular school. 

Framing (Bernstein 1971, 1996/2000) is an analytical tool used to ex-
amine specific, concrete teaching situations in order to determine which 
degree of steering and control a particular teacher has. The concept of cur�
riculum code as an analytical tool aims, together with framing and classi�
fication (Bernstein 1971, 1996/2000), to study the principle societal goals 
expressed in the direct meeting between teacher, students and content, and 
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which originates in the external and internal frame factors. Ultimately, this 
aims to elucidate the relation �et�een content, individual and society. The 
central question in this context is: what are the social and political impli-
cations of the views, reasons and representations expressed?

Method and material
The method applied in this study is qualitative and ethnographical. It can 
be best described as an “empirical descriptive study”, in that the empirical 
material is central and the primary aim is to acquire as much knowledge 
as possible about a particular empirical phenomenon. The empirical de-
scriptive ethnographical focus has primarily an inductive empirical aim, 
in combination with hermeneutical interpretation with influences from 
critical theory and postmodernism. An inductive aim implies that one 
sees a connection between several individual observations which is then 
generalised. The present study also contains an abductive aim, i.e. theo-
retical, hypothetical suppositions serve as the basis for interpretations of 
the individual cases. These interpretations are then supported by further 
observations. In this way, induction and deduction are combined.  

Qualitative interviews and participatory observations of Swedish in-
struction during an extended period are the two primary methods I have 
utilised. The empirical primary material consists of field notes, memoran-
da, a few lesson plans and informal conversations. The lesson plans made 
available to me by the teachers have primarily been used in my attempts 
to interpret and understand the reasons behind the content and working 
methods of the lessons. 

I conducted a total of 108 lesson observations during the 2004-2005 
school year. Each lesson was on average 90 minutes long. I spent 3-4 days 
per week at the school. In addition to lesson observations, I frequently 
took part in informal conversations with other teachers during coffee and 
lunch breaks. My observation sessions and field notes were carried out 
within a relatively free structure. The field notes can be described as par-
tially structured. Each field note opens with notes concerning the date, 
class, number of students and proportion of boys and girls. Further, I no-
ted everything the teachers wrote on the board in the classroom, as well 
as the students’ reactions and especially the teachers’ presentations of the 
teaching content. I did not, however, note everything the teachers said 
during the lessons, instead concentrating primarily on their instructions 
to the students.

The interviews, which were recorded, follow the model for qualitative 
research interviews presented by Kvale (1997). Sixteen interviews were 
conducted in total. Each interview lasted approximately 60 minutes, with 
the exception of four occasions. Two teachers were each interviewed twi-
ce for over 90 minutes each time. The total length of interview material 
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is thus nearly 20 hours. All but two interviews were conducted in small 
meeting rooms, which made it possible to complete the interviews wit-
hout interruption. The interviews were transcribed after the observation 
sessions were completed and comprise a total of 225 pages. A weakness 
in this procedure is that observations, reflections and experiences can be 
forgotten. In order to counteract this, I continuously wrote down my re-
flections during the observation sessions, often with references to previous 
research. I returned continuously to these reflections while transcribing 
the interviews.

In the systematised analysis of the empirical material, the teachers made 
statements that could be categorised as statements about their background, 
their attitude toward steering documents, school as an institution, students 
and their perceptions of upper secondary school and the Swedish subject, 
and about being a teacher. Their statements also include descriptions of 
teaching. This relatively systematised analysis of the material also serves as 
the basis for the organisation and presentation of the empirical material. 
In the analysis, the empirical material has been juxtaposed with and con-
fronted by various perspectives. It has also been of central importance to 
interpret the material in its context. In other words, the teachers’ actions 
in the classroom and statements in the interviews have been interpreted 
within the context of the particular environment in which they operate. 
Frame factor theory has been a valuable theoretical tool in this regard.

The present study allows for many different interpretations, and it is 
not the aim of the study to present any absolute truth. It does, however, 
aim to describe the four teachers’ statements and representations of the 
Swedish subject in instruction as fairly and accurately as possible.

Results – observations and reflections
Four teachers participated in the study: Adam, Bertil, Anna and Beatrice 
(not their real names). All four work at the same upper secondary school. 
Adam and Beatrice each have five years of teaching experience, while Anna 
has 20 years and Bertil 30 years of teaching experience. They are all simi-
lar in that they come from a working-class background or from a farming 
family. Their experiences of university studies vary greatly. Adam, Bertil 
and Anna have relatively positive memories of the teaching programme, 
whereas Beatrice feels that there was a great discrepancy between her 
academic studies and what she encountered in her student teaching. She 
holds that the theories she studied in the teaching programme did not re-
flect the reality in the school.

The four teachers demonstrate a relatively similar attitude toward ste-
ering documents, such as the curriculum and course syllabi. They use the 
steering documents without analysing them closely or problematizing 
them. Adam states that they are very good and provide good guidance 
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for concrete work, but he relies more on the curriculum than on the cour-
se syllabus for Swedish. Of the four, Adam has the strongest relation to 
the syllabus. The teachers take guidance in their planning of Swedish in-
struction primarily from the goals to attain in the course syllabus. All of 
the teachers have a positive view of the steering documents. The greatest 
divergence in this case is Beatrice, who argues that the Swedish B course 
has not been adapted for students in vocation programmes. 

Adam expresses a strong conviction of the educative and fostering role 
of schools. According to his view, school instruction should provide abun-
dant opportunities for considering universal as well as personal, ethical 
and moral issues, and he believes that these issues can be easily integrated 
in instruction. Adam states that the school is not in itself a democracy, but 
that by contributing to and supporting the foundation of student councils, 
programme councils, etc., and by allowing working methods and content 
to be imbued with democratic forms of cooperation, a democratic out-
look will hopefully be formed among young people. Adam primarily ad-
vocates representative democracy. There are aspects of hierarchical thin-
king in Adam’s argument, which also coincide with his view of the school 
system as the central, superior institution in society which bears ultimate 
responsibility for democratic education, as well as for personal develop-
ment. Schools are responsible for the entire development of an individual. 
Schools thus assume a number of responsibilities which would otherwise 
be attributed to the family. 

Bertil’s view of school as an institution can be described as the site at 
which instruction and learning take place in order to enable students to 
acquire certain knowledge and skills in various subjects. These skills and 
knowledge are best provided by teachers. School is represented as sepa-
rate from society in the sense that its activity and content is defined by its 
teachers. Bertil does not voice any ideas of school as an institution in a 
broader perspective, e.g. as fostering citizens of a democratic society.

Anna wants students to become committed citizens of a democratic 
society. It is reasonable to assume that she views school as an institution 
closely tied to the rest of society and believes that schools should be open 
to innovative working methods and questions and issues originating out-
side of the Swedish subject and the schools’ internal framework. Anna 
recommends pro�lem��ased learning and teaching teams which co-ope-
rate to a high degree and also work together with the students as models 
for teaching. Boundaries between subjects, teachers and students are thus 
blurred. The external factor to which Anna continuously refers as capa-
ble of creating the necessary conditions for her vision is the school admi�
nistration. According to Anna, only the school administration can come 
to terms with other external frame factors such as scheduling, teaching 
teams, su�ject groups and colleagues.
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Beatrice often expresses the view that school should prepare students for 
life in society and the �ork force. She views the role of school and Swedish 
instruction primarily as an institution which should help these students 
support themselves financially and defend their rights in society. Accor-
ding to Beatrice, it is the school’s responsibility to make the students awa-
re of their equal worth. It is a matter of fairness and equality, but also of 
social fostering. The school’s organisation in the sense of teaching teams 
or su�ject groups, colleagues and, to a certain degree, the school admi�
nistration, appear in Beatrice’s narrative as external frame factors which 
influence and steer her Swedish instruction. A certain distinction between 
society and school can be discerned in Beatrice’s reasoning. School should 
educate students for society, not together with or as a critical participant 
in society.

With respect to the teachers’ perceptions of the students and the stu-
dents’ opinions of upper secondary school and the Swedish subject, all 
four demonstrate a very positive view of students. They are often sensi-
tive to the students and see in them a great inherent potential for linguis-
tic and literary development. Only one teacher diverges from this attitude 
and speaks of her students in terms of class background. She holds that 
students in vocational programmes need all the help and support they can 
get in order to be successful in society and the work force. She empathizes 
strongly with the students’ situation and aims to integrate them in socie-
ty according to their own qualifications. She also holds that students in 
vocational programmes are not especially interested in language and lite-
rature. In this sense, one could argue that she preserves boundaries and 
class differences. The four teachers are in agreement, however, regarding 
their perceptions of students’ ideas about the Swedish subject. They state 
that the students are relatively negative toward the Swedish subject and 
believe that it consists mostly of grammar exercises, history of language 
and book reviews. It is easier to justify practical exercises to the students 
than it is to justify reading and literature studies. 

Adam emphasises the teacher’s role as guide in the first instance and as 
advisor and conveyor of knowledge in the second instance. Adam proble-
matizes this, however, when he states that the teacher must have conside-
rable subject knowledge. Thus, for Adam there exists a certain degree of 
tension between the need for factual knowledge, on the one hand, and the 
knowledge and ability to act as guide, on the other. Bertil describes the 
teaching profession as a never-ending task. He thinks that he as a teacher 
is unable to give the students enough of everything the Swedish subject 
entails. He feels frustration over the pressure placed on teachers by socie-
ty and the school administration. Deep su�ject kno�ledge, good control, 
an effort to create a positive classroom atmosphere full of humour and 
strong empathy for the students’ studies and learning are the guiding prin-
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ciples in Bertil’s conception of a good teacher. Anna is very open toward 
other teachers and subjects, and she believes that this is the best way to 
work. Teachers as partners in co�operation and colleagues are key words 
in Anna’s conception of the teaching profession. Anna also attributes a 
significant function to teachers within the school system, not least in foste�
ring students to �ecome committed mem�ers of society. Beatrice holds that 
there are no homogenous groups in school, professional life, or the world 
outside school, and that everyone has something to contribute, which, ac-
cording to her, is an argument for heterogeneous groups in school. Equa�
lity, fairness and sensitivity are central aspects in Beatrice’s view of the 
teacher’s role vis-à-vis the students. The teacher as guide is thus central 
to her view of the teacher’s role. Further, Beatrice describes the teacher 
not as an authority, but rather as a co�operative partner in relation to the 
students. The teacher possesses basic knowledge, but is receptive to the 
students’ wishes and plans instruction together with them. The essential 
aspect of Beatrice’s view of the teacher’s role appears to originate partly in 
her own experience of upper secondary school, and partly in experiences 
from her student teaching during university studies.

With regard to the content of the Swedish subject, Adam states that the 
boundaries between Swedish and other subjects are vague, but he does not 
perceive this as a problem. On the contrary, he thinks it provides more 
opportunity for variation of both content and working methods. Adam is 
not interested in teaching Swedish with a relatively set content. Literary 
history and instruction in literature have a minor role in Adam’s Swedish 
instruction. He strongly questions the existence of a set literary canon 
and also whether it is possible to speak of a cultural heritage in the year 
2004. Adam does not give grammar instruction like that he himself ex-
perienced as an upper secondary student, with parts of speech or clauses. 
For Adam, the role and function of the Swedish subject is to contribute 
to an approach and skills for meeting the future.

Bertil argues that Swedish is the subject which contributes most to stu-
dents’ personal development. He seeks to combine this personal develop-
ment with skills training. Further, he believes that Swedish is a broad sub-
ject which is difficult to define. He uses a puzzle and a train as metaphors 
in describing his view of Swedish as a school subject. The Swedish sub-
ject is a puzzle that is never completed, or a train with several different 
cars which the teacher can choose to couple together. For Bertil, reading 
and literature studies are important components of the Swedish subject. 
Reading as an experience is the first and perhaps also most central aspect 
in Bertil’s Swedish instruction. However, the reading of texts such as li-
terary classics also contributes to literary as well as language skills, ac-
cording to Bertil. Although Bertil states that Swedish is a broad subject 
which is difficult to define, it is clear that his understanding of the Swedish 
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subject is strongly delimited in the sense of a school su�ject. The content 
it treats is often tied to a traditional literary canon and writing exercises 
are also linked to this canon.

Anna describes the Swedish subject firstly as a skills subject, in the sense 
that students must acquire the ability to read and write advanced texts. 
Secondly, she views Swedish as the most important school subject because 
it deals with language and communication. Thirdly, even though the Swe-
dish subject serves as a support for other subjects, it comprises “a whole 
in education”. The last point is especially important for Anna, since it also 
reflects her view of school as an institution in society. Anna does not view 
the fact that the Swedish subject supports other school subjects as a pro-
blem. History of language, older literature and grammar are aspects which 
she “deals with very little” in her teaching. She says the same of chrono-
logical literary history. A central aspect in Anna’s teaching strategy is her 
emphasis on the students’ independence and independent work methods. 
Skills practise and “thought �ork” are two keywords which Anna names 
in describing the role and function of the Swedish subject in school, and 
she holds that skills practise and thought work should contribute to ma-
king the students active citizens in society. 

Beatrice reveals a strong view of student�adapted S�edish, in which stu-
dents’ future needs in society and the work force is emphasised. This clear 
emphasis affects choice of content and, not least of all, how this content is 
treated. With regard to grammar, Beatrice is adamant about not teaching 
in the same manner she herself was subjected to during her school years, 
or the way it was presented during at university. Beatrice does not stress 
factual knowledge when she discusses the Swedish subject. Students do 
not necessarily need to have knowledge of authors or literary periods, or 
have grammar knowledge. Rather, she focuses on reading, writing and 
speaking skills on a general level. In this way, her conception of the role 
and function of the Swedish subject for students in vocational program-
mes is to help them and raise their level so that they can survive in society. 
She uses the term professional S�edish to describe the kind of Swedish 
instruction she believes these students need. 

Four teacher codes – analysis and interpretation
The descriptions of the four teachers’ Swedish instruction, together with 
their stories about their background and their ideas about their relation 
to the steering documents, school as an institution, the students and their 
relation to the Swedish subject and upper secondary school, as well as their 
ideas about being teachers and the role and function of the Swedish subject, 
comprise the sum of external and internal frame factors for each teacher 
in the study. These can be summarized using various teacher codes.
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Four teacher codes are discerned in this study. These four teacher codes 
can be described as follows: closeness and hierarchy, tradition and rene�
�al, vision and reality, and the individual and the collective. The teacher 
codes reveal that the four teachers have largely similar teaching strategies, 
while their teaching aims, goals and content diverge considerably.

For Adam, the overriding goal of Swedish instruction is to guide stu-
dents in their development into active citizens of a democratic society, as 
well as to provide them with a general education. Democratic education 
is thus a central concept for understanding Adam’s Swedish instruction. 
This is combined throughout with moral guidance. The Swedish subject 
is a viewed as a means for this democratic and moral education. The aim 
is to foster confident and responsible members of society. Adam as an in-
dividual and his own background are significant internal frame factors 
for the content of his Swedish instruction and how the instruction is car-
ried out. His constraint with regard to the school administration and es-
pecially curricula is clear, however. Adam’s teaching approach conflicts 
with his aim to fulfil the anti-hierarchical rhetoric of the steering docu-
ments. Adam’s teacher code can therefore be described with the terms clo�
seness and hierarchy. The hierarchical aspect is related to the curriculum, 
school administration and his own education, but also to the students in 
the form of clear leadership and moral guidance. The aspect of closeness 
is revealed primarily in the Swedish subject content and its unclear boun-
daries, and not least of all in its potential as a means for democratic and 
moral education.

Bertil’s teacher code can be described as residing in the field of tension 
between tradition and rene�al. He has a conception of the role and func-
tion of the Swedish subject which must be viewed as strongly related to his 
own background and interest in literature. He does not see a particular-
ly close connection between the Swedish subject and society as a whole. 
This is also reflected in his teaching practise, in which literature from the 
perspective of literary history comprises an important part of instruction. 
Bertil likes to prioritize literature, but also adapts himself to the specific 
student group that he has at the moment, which means that he chooses 
among the various “cars” in his Swedish train. The Swedish subject can 
thus be seen as a goal in and of itself within Bertil’s Swedish instruction. 
This combination of conveying “traditional” subject knowledge and adap-
ting his teaching to the students reflects the field of tension between tra-
dition and renewal. Skills and personality development are the goals and 
aims which Bertil emphasises in his Swedish instruction. Skills practise of-
ten entails having the students write various kinds of articles or reprodu-
cing and adapting previously read texts of various types. These skills can 
be described as strongly limited to the school environment. Personality 
development consists in the students’ encounter with literature in school. 
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Reading and literature are viewed as a source of a broad education, but 
also as leading to a profession and a rich personal life.

Anna’s teacher code demonstrates, in my opinion, a complicated and at 
times contradictory attitude. During the time I followed Anna, I witnessed 
a clear and consistent pattern regarding her teaching strategy, as well as 
her classification and framing of the Swedish subject and teaching. Anna 
has a well-considered conception of the role and function of the Swedish 
subject in school and society, but this conception conflicts with both ex-
ternal and internal frame factors. I would describe her idea of the Swedish 
subject as thematic, student-adapted Swedish, and as a means to an end. 
Skills and “thought work” are two of the terms Anna uses to describe the 
overall aim of her Swedish instruction. These skills and “thought work” 
have a clearly pragmatic social perspective. The goal is for the students 
to become good, responsible members of society, and the Swedish subject 
is seen as a means for this social education. Further, Anna has a vision of 
being able to work together with other colleagues at the school, in which 
the Swedish subject is closely integrated with other subjects, but this vi-
sion conflicts with the reality at the school, due to the school organisation 
and administration, as well as the attitudes of the students and (some of) 
the teachers. Vision and reality is thus the field of tension within which 
Anna teaches Swedish.

Beatrice’s teacher code is relatively integrated. She is very aware of and 
clear regarding the role and function which she accords the Swedish subject 
in upper secondary school for a specific group of students, namely students 
in vocational programmes. She makes a strong classification of the Swedish 
subject itself, as well as of the distinction between the Swedish subject and 
society outside the school. Much of the content dealt with appears sepa-
rated from the students’ future professions and life in society. Her view of 
the role and function of the Swedish subject can be described as residing 
in the tension between the individual and the collective. Profession-speci-
fic Swedish, or Swedish as a goal, which Beatrice represents in my view, 
entails a number of frame factors which are the source of this tension. 
These frame factors include a very strong empathy with and adaption to a 
specific group of students, an idea of school as separate from society and 
a pragmatic view of school steering documents. The subject conception 
which Beatrice expresses, i.e. professional Swedish, has the overall aim 
of forming the students to be good professionals and members of society. 
There is a strong focus on helping the students deal with the threats and 
difficulties which await them in professional life and society.
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Conclusions – a subject-didactic and curriculum-
theoretical perspective
This study shows that teachers’ knowledge of subject didactics, as they 
are defined in Shulman’s (1987) concept of pedagogical content knowl-
edge, are vague. The reason for this is that they base their teaching to a 
great extent on a limited number of sources of knowledge, and that these 
sources of knowledge dominate and thereby directly affect the transfor-
mation of content. The teachers’ transformation of content in instruction 
resides to a high degree in adaption to the students; the focus is not on 
transformation of and content analysis of the Swedish subject. In order for 
teachers to be able to develop pedagogical content knowledge, they must 
possess knowledge of the other sources, yet according to my assessment, 
these sources are not evident to any significant degree. There are number 
of possible explanations for this. The teachers are not given the possibil-
ity to develop pedagogical content knowledge within the framework of 
the workplace. External frame factors such as the school organisation, 
scheduling considerations, etc., also limit their possibilities. Further, I ar-
gue that the teachers do not seem to have encountered issues related to 
subject didactics in their undergraduate education. This is reflected in their 
difficulty in defining the identity of the Swedish subject. The fact that the 
content and identity of the Swedish subject are perceived as vague and 
uncertain, and that this vagueness and uncertainness is also evident in the 
course syllabi, may explain why content knowledge does not appear as 
a central source of knowledge. This situation can be summarized from a 
subject-didactic perspective in the following way: on one level, the teach-
ers are very aware of �hat they should do and ho� it should be done, but 
they are less aware of �hy. 

van Driel, Verloop and de Vos (1998) point out that the majority of 
researchers are in agreement regarding two basic elements of pedagogical 
content knowledge. These two basic elements are, firstly, teachers’ knowl-
edge of how they present (“representation”) their subject knowledge and, 
secondly, teachers’ knowledge of students’ learning difficulties and per-
ceptions of the content. I hold that this idea should be revised with regard 
to the Swedish school system. Sweden’s result- and goal-steered school 
places a great deal of responsibility on the teachers, both individually and 
as a group, to plan their teaching and its content in accordance with the 
current steering documents and the groups of students they have. Thus, 
from a Swedish perspective, preparation, as defined in Shulman’s (1987) 
model, is extremely important.

Viewed from the perspective of curriculum theory, it is evident that the 
teachers emphasise the individual over society as a whole. It is a matter 
of developing one own’s thinking and personality, and of fostering the 
students as individual, active members of society. However, this active 
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member of society does not appear to be a�are and critically active, but 
rather a loyal and obedient member of society. Society is represented as 
relatively free of conflict, and the connection of school and the Swedish 
subject to society outside is weak. 



310

Referenser

Ahlström, K-G. & Wallin, E. (2000). Reflektioner över didaktikbegreppet 
i Sverige. I Didaktik – perspektiv och pro�lem. C-A. Säfström & P-O 
Svedner. (red.). Lund: Studentlitteratur.

Alvesson, M. Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskaps�
filosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.

Alvesson, M. Deetz, S. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: 
Studentlitteratur.

Andersson, I. (2006). Lärares samarbete över professionsgränserna. I Lä�
rares ar�ete – Pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv. 
A-K. Boström och B. Lidholt. (red.). Stockholm: Myndigheten för sko-
lutveckling. (Forskning i fokus; 29). 

Andersson. B. (2000). Om ämnesdidaktikens natur, kultur och värde�
grund. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik 
och didaktik. Enheten för ämnesdidaktik. 

Alexandersson, M. (1994). Metod och medvetande. Göteborg: Göteborgs 
universitet. (Göteborg Studies in Educational Sciences 96). (Acta Uni-
versitatis Gothoburgensis). Diss. 

Alexandersson, M. Limberg, L. (2004). Textflytt och sökslump – infor�
mationssökning via skol�i�liotek. Stockholm: Myndigheten för skol-
utveckling. (Forskning i fokus; 18).

Alexandersson, M., & Limberg, L. (2005). In the shade of the Kno�ledge 
Society and the importance of Information Literacy. Paper presented 
at the EARLI Conference, Cyprus.

Alsheimer, L. (2004). �ildningsresan. Från ensidig instrumentell ut�ild�Från ensidig instrumentell ut�ild�
ning till sammanhangsskap. Stockholm: Prisma.

Arfwedson, G. (1979a). Lärares ar�ete. Rapport. Forskningsgruppen för 
läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lä-
rarutbildning i Stockholm. Institutionen för pedagogik. 

Arfwedson, G. (1979b) Skolan och lärarna: om skola, närsamhälle och 
lärares ar�etsvillkor. Rapport. Forskningsgruppen för läroplansteori 
och kulturreproduktion. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i 
Stockholm. Institutionen för pedagogik. 

Arfwedson, G. & Arfwedson, G. (1994). Didaktik för lärare. Stockholm: 
HLS Förlag. (Didactica: 1).

Ask, S. (2005). Tillgång till framgång. Lärare och studenter om stadieö�
vergången till högre ut�ildning. Växjö: Växjö universitet. Institutionen 
för humaniora. Licentiatavhandling.



  311 

Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder. �tt förstå och förklara samtiden. 
Malmö: Liber. 9-57, 103-132.

Bengtsson, J.& Kroksmark, T. (1994). �llmänmetodik. �llmändidaktik. 
Lund: Studentlitteratur.

Bergman, L. (2007). Gymnasieskolans svenskämnen – en studie av svensk�
undervisningen i fyra gymnasieklasser. Malmö: Malmö Högskola, Lä-
rarutbildningen. (Malmö Studies in Educational Siences 36). Diss. 

Bergöö, K. (2005). Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämne i ett 
lärarut�ildningsperspektiv. Malmö: Malmö Högskola. Lärarutbild-
ningen. (Malmö Studies in Educational Sciences 20). Diss. 

Bergöö, K. Ewald, A. (2003). Liv, identitet, kultur. I Ut�ildning och de�
mokrati. Vol. 12. Nr. 2. 

Bernstein, B. (1971). On the Classification and Framing of Educational 
Knowledge. In Kno�ledge and Control. (ed.) M. F. D. Young. Lon-
don: Collier and MacMillan.

Bernstein, B. (1983). Om samhällsklass och den osynliga pedagogiken. 
I Makt, kontroll och pedagogik. U.P. Lundgren. B. Bernstein. Stock-
holm: LiberFörlag.

Bernstein, B. (1983). Några aspekter av relationerna mellan utbildning 
och produktion. I Makt, kontroll och pedagogik. U.P. Lundgren. B. 
Bernstein. Stockholm: LiberFörlag.

Bernstein, B. (1996/2000). Pedagogy, sym�olic control and identity : theory, 
research, critique. Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Publishers.

Bommarco, B. (2006). Texter i dialog. En studie i gymnasieelevers textläs�En studie i gymnasieelevers textläs�
ning. Malmö: Malmö Högskola. Lärarutbildningen. (Malmö Studies i 
Educational Sciences 25). Diss.

Brink, L. (1992). Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i lä�
romedel 1910�1945. Uppsala: Uppsala universitet. Avdelningen för lit-
teratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Diss.

Brink, L. (2006). Konsensus om kanon? Kanonbild och ämnesuppfattning 
hos 75 litteraturlärare. L. Brink & R. Nilsson (red.). I Kanon och tra�
dition. Ämnesdidaktiska studier om fysik, historie� och litteraturun�
dervisning. Gävle: Högskolan Gävle. Lärarutbildningen. (Lärarutbild-
ningens skriftserie nr 2). 

Bullough Jr, R. V. (2001) “Pedagogical content knowledge circa 1907 
and 1987: a study in the history of an idea.” In Teaching and Teacher 
Education. (17) 655-666.

Callewaert, S. Kallos, D. (1992) Den rosa vågen i svensk pedagogik. I 
Forskning om ut�ildning. En antologi. S. Selander (red.). Stockholm/
Skåne: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 32-41.



312

Carlgren, I., & Marton, F. (2000). Lärare av i morgon. Stockholm: Lärar-
förbundets förlag. (Pedagogiska magasinets skriftserie. Nr 1). 

Carlgren, I. (1996). Lärarutbildningen som yrkesutbildning. I Lärarut�
�ildning i förändring. Ds 1996: 16. Bilaga 1. Stockholm: Utbildnings-
departementet.

Carlsen, W. S. (1999). Domains of teacher knowledge. In Examining ped�
agogical content kno�ledge: the construct and its implications for sci�
ence education. J. Gess-Newsomme and N.G. Lederman. (Eds.) Dor-
drecht: Kluwer. 133-144.

Chen, A & Ennis, C. D.(1995).Content knowledge transformation: an ex-
amination of the relationsip between content knowledge and curricula. 
In Teaching and Teacher Education, Vol. 11, No.4. 389-401.

Chen, W. (2004). Learning the skill theme approach: silent and problem-
atic aspects of pedagogical content knowledge, In Educational. Vol. 
125. No.2. 

Cochran, K.F., DeRuiter, J.A. & King, R.A. (1993). Pedagogical Content 
Knowing: An Integrative Model for teacher Preparation. Journal of 
Teacher Education 44 (4) 263-272.

Dahllöf, U. (1967). Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Stock-
holm Almqvist & Wiksell. 

Dahllöf, U. (1999). Det tidiga ramfaktorteoretiska tänkandet. På återbe-
sök i ramfaktorteorin. I Pedagogisk forskning i Sverige. Årg. 4 Nr 1. 
5-29.

Dahlstedt, M. (2006). Viljan att aktivera. I Ut�ildning och demokrati. Tid�
skrift för didaktik och ut�ildningspolitik. Vol. 15. Nr. 3. 83-106.

Dahlstedt, M. (2007). I val(o)frihetens spår: Segregation, differentiering 
och två decennier av skolreformer. I Pedagogisk forskning i Sverige. 
Årg. 12. Nr 1. 20-38. 

Dahlstedt, M. & Schierup, C-U. (2007). Bortom den svenska modellen? I 
Ut�ildning. �r�ete. Med�orgarskap. Strategier för social inkludering 
i den mångetniska staden. M. Dahlstedt, F. Hertzberg, S. Urban, A. 
Ålund. (red.). Umeå: Boréa.

Danielsson, A. (1988). Tre antologier – tre verkligheter. En undersökning 
av gymnasiets litteraturförmedling 1945�1975. Lund: Lund University 
Press. Diss. 

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2005). Introduction. The Discipline and 
Practice of Qualitative Research. In The Sage hand�ook of Qualita�
tive Research. N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.). Thousands Oaks, 
California: Sage. 1-32. 



  313 

Einarsson, C. (2003). Lärares och elevers interaktion i klassrummet. �e�
tydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattning 
om interaktionen. Linköping: Linköpings universitet. (Linköping stu-
dies in education and psychology 92). Diss. 

Elmfeldt, J. (1997). Läsningens röster. Om litteratur, genus och lärarskap. 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Diss.

Englund, B. (1997). Skolan tal om litteratur. Om gymnasieskolans littera�
turstudium och dess plats i ett kulturellt åter�skapande med utgångs�
punkt i en jämförelse av texter för litteraturundervisning i Sverige och 
Frankrike. Stockholm: HLS Förlag. Lärarhögskolan i Stockholm. In-
stitutionen för pedagogik. (Studies in Educational Sciences 10). Diss. 

Englund, T. (2000). Kommunikation och meningsskapande i fokus. I Di�
daktik – perspektiv och pro�lem. C.A. Säfström. & P.O. Svedner. (red). 
Lund: Studentlitteratur.

Englund, T. (2001). Om avvägningen mellan allmän- och ämnesdidaktik. 
I Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 85. 2-3.

Englund, T. (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. Diss. 

Erixon, P-O. (2004). Drömmen om den rena kommunikationen. Dikt�
skrivning som pedagogiskt ar�ete i gymnasieskolan. Lund: Student-
litteratur. 

Erixon, P-O. (2007) Från språk och litteratur till multimodalitet och design 
i det pedagogiska arbete. I Tidskrift för lärarut�ildning och forskning 
Nr. 1. 2007. Umeå: Umeå universitet. Fakultetsnämnden för lärarut-
bildning och forskning.

Fem gymnasieprogram under omvandlingstryck. Utvärdering av gymna�
sieprogram 1997. Huvudrapport. (1998). Stockholm: Statens skolverk/
Liber. (Skolverkets rapport nr. 149).

Fetterman, D. M. (1989/1990). Ethnography. Step �y Step. Newbury Park, 
California: Sage. (Applied social research methods series 17). 11-23. 

Fontana, A. & Frey, J. H. (2005). The Interview. From Neutral Stance to 
Political Involvment. In The Sage hand�ook of Qualitative Research. 
N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.). Thousands Oaks, California: 
Sage. 695-727.

Forskningsetiska principer inom humanistisk�samhällsvetenskaplig forsk�
ning. (2002). Stockhlm: Vetenskapsrådet. Finns även på http://www.
vr.se/ 

Forskning om liv och ar�ete i svenska klassrum – en översikt. (1995). K. 
Granström och C. Einarsson (red.). Stockholm: Statens skolverk. (Skol-
verkets monografiserie, 99-2123018-2).



314

Forskning om lärares ar�ete i klassrummet. (2007). K. Granström (red.). 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (Forskning i fokus; 33). 

Gess-Newsomme, J. (1999). Introduction and Orientation. In Examin�
ing pedagogical content kno�ledge: the construct and its implications 
for science education. J. Gess-Newsomme and N.G. Lederman. (Eds.) 
Dordrecht: Kluwer. 

Goodson, I. (2005). Vad är professionell kunskap? Förändrade värdering�
ar av lärares yrkesroll. Lund: Studentlitteratur. 

Granström, K. (2003). Arbetsformer och dynamik i klassrummet. I Ko�
�ran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och 
skolforskning. S. Selander (red.). Stockholm: Myndigheten för skol-
utveckling. (Forskning i fokus; 12). 

Granström, K. (2006). Grupprocesser och ledarskap i klassrummet. I Lä�
rares ar�ete – Pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv. 
En antologi från en konferens ordnad av MSU. A-K, Boström och B., 
Lidholt (red.). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (Forsk-
ning i fokus; 29). 

Granström, K. (2007). Ledarskap i klassrummet. I Forskning om lärares 
ar�ete i klassrummet. K. Granström (red.). Stockholm: Myndigheten 
för skolutveckling. (Forskning i fokus; 33).

Grundskollärarut�ildningen 1995. En utvärdering. Stockholm: Högsko-
leverket. (Högskoleverkets rapportserie 1996:1 R). 

Grossman, P., Wilson, S., & Shulman, L. (1989). Teachers of substance: 
subject matter knowledge for teaching. In Kno�ledge �ase for the �e�
ginning teacher (ed.) M. Reinolds. New York: Pergamon Press. 1989. 
23-36.

Grossman, L. P.(1990). The making of a teacher: teacher kno�ledge and 
teacher education. New York: Teachers College Press. 

Gudmundsdottir, S. (1988). Pedagogical content kno�ledge: Expert/
novice Comparison in Social Studies. Paper presented at the Annual 
Meeting of the American Educational Association in New Orleans in 
April 1988. 

Gudmundsdottir, S. (1991). Ways of seeing, ways of knowing. The peda-
gogical content knowledge of an expert English teacher. In Journal of 
Curriculum Studies. Vol. 23. No. 5. 409-421.

Gudmundsdottir, S. (1991). Values in Pedagogical Content Knowledge. 
In Journal of Teacher Education. 41. (3) 44-52.

Gudmundsdottir, S., & Shulman, L. (1987). Pedagogical Content Knowl-
edge in Social Studies. In Scandinavian Journal of Educational Re�
search. 31. 59-70. 



  315 

Gudmundsdottir, S. (1995). “Something Wise, Something Vital, Some-
thing Invisible”: On the nature of Pedagogical Content Knowledge. 
In Zeitschrift für Pedagogik (volume 33). 163-174. 

Gudmundsdottir, S. Reinertsen, A. och Nordtömme, N. P. (1997). Eidsvoll 
1814 – en fallstudie i historie-undervisningen. I Didaktik – teori, reflek�
tion och praktik. M. Uljens (red.). Lund: Studentlitteratur. 229-245.

Gundem. B. B. Läroplansar�ete som didaktisk verksamhet. I M. Uljens 
(red.). Didaktik� teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlittera-
tur. 246-267.

Gustafsson, C. (1994). Antalet utvärderingsmöjligheter är oändligt … . I 
Ramfaktorteoretiskt tänkande. Pedagogiska perspektiv. En vän�ok till 
Ur�an Dahllöf. C. Gustafsson och S. Selander (red.). Uppsala: Uppsala 
universitet. Reprocentralen HSC. 

Gustafsson, C. (1999). Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete. 
I Pedagogisk forskning i Sverige. Årg. 4. Nr 1. 43-57. 

Gustavsson, J-E., Myrberg, E. (2002). Ekonomiska resurser �etydelse för 
pedagogiska resultat – en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket. 

Hamilton, D. (1989). To�ards a theory of schooling. London: Falmer. 
(Deakin studies in education; 4).

Hargreaves, A. (1998). Läraren i det postmoderna samhället. Lund: Stu-
dentlitteratur. 

Hargreaves, A. (2004). Läraren i kunskapssamhället: i osäkerhetens tide�
varv. Lund: Studentlitteratur.

Hashweh, M. Z. (2005). Teacher pedagogical constructions: a reconfigu-
ration of pedagogical content knowledge. In Teachers and teaching: 
theory and practice, Vol. 11, No. 3. 273-292. 

Hopman. S. (1997). Wolfgang Klafki och den tyska didaktiken. I M. Ul-
jens. (red.). Didaktik� teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlit-
teratur. 198-214. 

Hultin, E. (2003). Tema: Svenskämne som demokratiämne. I Ut�ildning 
och Demokrati. Tidskrift för didaktik och ut�ildningspolitik. Vol. 12. 
Nr. 2.

Hultin, E. (2006). Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. 
En ämnesdidaktisk studie. Örebro: Örebro universitet. Universitets-
biblioteket. (Örebro studies in education 16). Diss. 

International Evaluation of Didactics. S�edish, Mathematics and Natu�
ral Science. (2006). Stockholm: Vetenskapsrådet. (Vetenskapsrådets 
rapportserie, 2006:10). 

Jank, W. och Meyer, H. Didaktikens centrala frågor. I Didaktik – teori, 
reflektion och praktik. Uljens, M. (red). Lund: Studentlitteratur.



316

Kallós, D. (1979). Den nya pedagogiken, En analys av den sk dialogpe�
dagogiken som svenskt samhällsfenomen. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand. 2 uppl. (Alma-serien 89).

Kallós, D. Lundgren, U.P. (1979). Curriculum as a Pedagogical Pro�lem. 
Lund: LiberLäromedel Gleerup. (Studies in Education and Psychol-
ogy 7).

Klafki, W. (1997). ”Kritisk-konstruktiv didaktik.” I Didaktik. Uljens, M. 
(red). Lund: Studentlitteratur.

Ko�ran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och 
skolforskning. (2003). S. Selander (red.). Stockholm: Myndigheten för 
skolutveckling. (Forskning i fokus; 12). 

Kursplaner för svenska � och Svenska � hämtat från http://www3.
skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&skolform=21& 
infotyp=2&id=21 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlit-
teratur.

Kroksmark, T. & Marton, F. (1992). Läran om undervisning. I Forskning 
om Ut�ildning. En antologi. S. Selander. (red.) Stockholm/Skåne: Bru-
tus Östlings Bokförlag Symposion.

Larsson, S. (1994). Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I Kvalitativ 
metod och vetenskapsteori. B. Starrin & P-G. Svensson (red.). Lund: 
Studentlitteratur. 163-189.

Liedman, S-E. (2000). Kunskapens vägar är omvägar. I �i�liotek – mö�
tesplats i tid och rum. En �ok om demokrati. Lund: Bibliotekstjänst. 
(Biblioteksdebatt: 23).

Lindblad, S. (2006). Läraryrket under omstrukturering. I Lärares ar�ete – 
Pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv. A-K. Boström 
och B. Lidholt. (red). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 
(Forskning i fokus; 29). 

Lindblad, S. Linde, G. Naeslund, L. (1999). Ramfaktorteori och praktiskt 
förnuft. I Pedagogisk forskning i Sverige. Årg. 4 Nr 1. 93-109.

Lindblad, S. Sahlström, F. (1999). Gamla mönster och nya gränser. I Ped�
agogisk forskning i Sverige. Årg. 4. Nr 1. 73-92. 

Lindlof, T. R. (1995). Qualitative communication research methods. Thou-
sands Oaks: Sage (Current communication, v. 3) 1-26.

Linnér, B. (1984). Litteratur och undervisning. Om litteraturläsningens 
institutionella villkor. Malmö: LiberFörlag. Diss. 

Litteraturdidaktik från gymnasium till förskola. En analys av litteratur�
undervisningens hur�fråga med utgångspunkt från svenska didaktiska 



  317 

undersökningar i ett internationellt perspektiv. (2006). G. B. Arfweds-
son.(red.). Stockholm: Vetenskapsrådet. (Vetenskapsrådets rapports-
erie 2006:1).

Lortie, D. (1975). Schoolteacher – a sociological study. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press.

Lundgren, U. P. (1972). Frame factors and the teaching process. � con�
tri�ution to curriculum theory on teaching. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell. (Göteborg studies in educational sciences No 8.) Diss.

Lundgren, U. P. (1979/1981). �tt organisera omvärlden. En introduktion 
till läroplansteori. Stockholm: Liber.

Lundgren, U. P. (1981) Model �nalysis of Pedagogical Processes. 2 ed. 
Lund: LiberLäromedel Gleerup. (Studies in curriculum theory and cul-
tural reproduction; 5). (Studies in education and psychology; 9). 

Lundgren, U. P. (1984). Ramfaktorteorins historia. I Skeptron: texter om 
läroplansteori och kulturreproduktion. D. Broady & U. P. Lundgren. 
Stockholm: Symposion.

Lundgren, U. P. (1992). Didaktikens namn? I Forskning om Ut�ildning. 
En antologi. S. Selander. (red.) Stockholm/Skåne: Brutus Östlings Bok-
förlag Symposion.

Lundgren, U.P. Lundahl, C. Román, H. (2004). Läroplaner och kurspla�
ner som styrinstrument. Intern rapport 2004-09-07. Stockholm: Skol-
verket. (Dnr: 2003:1767). 

Lundström, U. (2006). Gymnasielärare – perspektiv på lärares ar�ete och 
yrkesutveckling vid millenieskiftet. Umeå : Umeå universitet. Institu-
tionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och väg-
ledning,. (Doktorsavhandlingar inom den Nationella forskarskolan i 
Pedagogiskt arbete nr. 7). (Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete 
14). Diss. 

Lundström, S. (2007). Textens väg. Om förutsättningar för texturval i 
gymnasieskolans svenskundervisning. Umeå : Umeå Univ. Inst. för lit-
teraturvetenskap och nordiska språk. (Doktorsavhandlingar i ämnes-
didaktik; 1). Diss.

Läroplan för grundskolan. Lgr 69 I. (1969) Allmän del. Stockholm: Skol-
överstyrelsen

Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 �Lpf 94). (1994). I Läropla�
ner för de o�ligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 
Lpo 94/Lpf 94.Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Läroplaner och läromedel. En konferensrapport. (1982). U. P. Lundgren, 
G. Svingby. E. Wallin (red). Stockholm: Högskolan för lärarutbildning 
i Stockholm. Institutionen för pedagogik. 



318

Lärares ar�ete. Pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv. 
En antologi från en konferens ordnad av MSU (2006). A-K. Broström 
och B. Lidholt. (red.). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 
(Forskning i fokus; 29). 

Magnusson, A. (1998). Lärarkunskapens uttryck. En studie av lärares 
självförståelse och vardagspraktik. Linköping: Linköpings universitet. 
(Linköping studies in education and psychology 58). Diss. 

Magnusson, S., Krajcik, J., Borko,. H. (1999). Nature, sources, and de-
velopment of pedagogical content knowledge for science teaching. In 
Examining pedagogical content kno�ledge: the construct and its im�
plications for science education. J. Gess-Newsomme and N. G. Leder-
man (Eds.) Dordrecht: Kluwer. 95-132.

Malmgren, G. (1992a). Svensklärare i gymnasieskolan. Lund: Lunds uni-
versitet. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet nr 92: 
187.) 

Malmgren, G. (1992b). Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska 
och kultur. Lund: Lunds universitet. (Pedagogiskt utvecklingsarbete 
vid Lunds universitet nr 92: 188). Diss. 

Malmgren, G. (1999). Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar 
och motstånd. I Svenskämnets historia. J. Thavenius. (red.). Lund: 
Studentlitteratur.

Malmgren, L-G. (1996): Svenskundervisning i grundskolan. 2:a uppl. 
Lund: Studentlitteratur.

Malmgren, L-G. (1997). Åtta läsare på mellanstadiet. Litteraturläsning i 
ett utvecklingsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Malmgren, L-G. & Thavenius, J. (1977). Vad bör eleverna lära sig i 
svenska? I Svenska i verkligheten. Från ar�etet med en alternativ 
svenskundervisning. J. Thavenius (red.). Stockholm: Författarförla-
get. 288-311. 

Malmgren, L-G. Nilsson, J. (1993). Litteraturläsning som lek och allvar 
– om tematisk litteraturundervisning på mellanstadiet. Lund: Studen-Lund: Studen-
tlitteratur.

Marks, R. (1990). Pedagogical Content Knowledge: From a Mathemati-
cal Case to a Modified Conception. In Journal of Teacher Education. 
Vol. 41. No. 3. 3-11. 

Marton, F. (1986) Vad är fackdidaktik? I Fackdidaktik. Volym I. Prin�
cipiella överväganden. Yrkesför�eredande ämnen. F. Marton. (red). 
Lund: Studentlitteratur.

McDiarmid, W. G., Ball, L. D., Anderson, W. C. (1989). Why Staying 
One Chapter Ahead Doesn’t Really Work: Subject-Specific Pedagogy. 



  319 

In Kno�ledge �ase for the �eginning teacher (ed.) M. Reinolds. New 
York: Pergamon Press. 1989.

Molloy, G. (2002). Läraren. Eleven. Litteraturen. En studie om läsning 
av skönlitteratur på högstadiet. Stockholm: Lärarhögskolan i Stock-
holm. Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och 
lärande. Diss. 

Molloy, G. (2007). Skolämnets svenska – en kritisk ämnesdidaktik. Lund: 
Studentlitteratur.

Nationella kvalitetsgranskningar 1998. (1999). Stockholm: Skolverket/
Liber. (Skolverkets rapport nr. 160).

Nilsson, N-E. (2002). Skriva med egna ord: en studie av läroprocesser när 
elever i grundskolans senare år skriver ”forskningsrapporter”. �Malmö 
Studies in Educational Sciences 3). Diss.

Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och �ig �rother. En studie om 
gymnasieelevers textvärldar. Karlstad: Karlstads universitet. Estetisk-
filosofiska fakulteten. Litteraturvetenskap. (Karlstad university stu-
dies 67). Diss. 

Persson, M. (2000). Populärkultur i skolan: Traditioner och perspektiv. I 
Populärkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur.

Persson, M. (2007). Varför läsa litteratur? Litteraturundervisningen efter 
den kulturella vändningen. Lund: Studentlitteratur. 

Rhöse, E. (2003). Läraridentitet och lärarar�ete. Fem livs�erättelser. Karl-
stad: Karlstads universitet. Institutionen för utbildningsvetenskap. Av-
delningen för pedagogik. (Karlstad university studies 32). Diss.

Reformeringen av gymnasieskolan – en sammanfattande analys. (2000). 
Stockholm: Statens skolverk/Liber, (Skolverkets rapport 187.)

Robertson Hörberg, C. (1997). Lärares kunskapsutnyttjande i praktiken. 
Ett personligt och kontextuellt perspektiv på vardagskunskap och 
forskning. Linköping: Linköping University, Departement of Educa-
tion and Psychology. (Linköping Studies of Education and Psychology 
No. 53). Diss.

Schuster, M. (2006). Profession och existens. En hermeneutisk studie av 
asymmetri och ömsesidighet i sjuksköterskors möte med svårt sjuka 
patienter. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. Diss.

Segall, A. (2004). Revisiting pedagogical content knowledge: the pedagogy 
of content/ the content of pedagogy. In Teaching and Teacher Educa�
tion. 20. 489-504. 

Selander, S. (2002). Skolämne i kris. I Stockholm Li�rary of Curriculum 
Studies 10. B. Falkevall och S. Selander. (red). Stockholm: HLS För-B. Falkevall och S. Selander. (red). Stockholm: HLS För-
lag.



320

Selander, S. (2006). Lärares kunskaper – lärares arbete. I Lärares ar�ete – 
Pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv. A-K. Boström 
och B. Lidholt. (red). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 
(Forskning i focus; 29). 

Shulman, L.S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New 
Reform. Harvard Educational Revie�. 57 (1) 1-22. 

Svedner. P-O. (1999). Svenskämnet & svenskundervisningen – när �ilder 
och helhetsperspektiv. En didaktisk�metodisk handledning. Uppsala: 
Kunskapsföretaget i Uppsala AB.

Svenska i verkligheten. Från ar�etet med en alternativ svenskundervisning. 
(1977). J. Thavenius (red). Stockholm: Författarförlaget.

Svenskämnets kris. (1976). B. Brodow m.fl. Lund: LiberLäromedel. (Skrif-
ter utgivna av Svensklärarföreningen 163). 

Svingby, G. (1978). Läroplaner som styrmedel för svensk o�ligatorisk sko�
la. Teoretisk analys och ett empiriskt material. Göteborg: Göteborgs 
universitet. (Göteborg Studies in Educational Sciences 26). (Acta Uni-
versitatis Gothoburgensis). Diss. 

Säfström, C-A. & Svedner, P-O. (2000). Didaktik – perspektiv och pro�
�lem. Lund: Studentlitteratur.

Tarschys, K. (1955): Svenska språket och litteraturen. Studier över mo�
dersmålsundervisningen i högre skolor. Stockholm: Natur och Kultur. 
(Stockholm studies in Scandinavian philology; 13). Diss.

Teleman, U. (1991). Lära svenska. Om språk�ruk och modersmålsunder�
visning. Stockholm: Almqvist & Wiksells Förlag AB.

Thavenius, J. (1981). Modersmål och fadersarv. Svenskämnets traditioner 
i historien och nuet. Järfälla: Symposion. 

Thavenius, J. (1991). Klass�ildning och folkuppfostran. Om litteratur�
undervisningens traditioner. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bok-
förlag Symposion AB.

Thavenius, J. (1995). Den motsägelsefulla �ildningen. Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Thavenius, J.(1999). Läroplanerna och kulturerna. I L. G. Andersson, M. 
Persson, J. Thavenius. Skolan och de kulturella förändringarna. Lund: 
Studentlitteratur.

Thavenius, J. (2005). Om ämnesdidaktiken och demokrati. I Öppna �rev 
– om lärarut�ildningens kulturella praktik. Malmö: Malmö Högskola. 
Lärarutbildningen. (Rapporter om utbildning 1/2005). 

Ut�ildning och Demokrati. Tidskrift för didaktik och ut�ildningspolitik. 
(2003). Vol. 12. Nr. 2. 



  321 

Uljens, M. (1997). (red.). Didaktik� teori, reflektion och praktik. Lund: 
Studentlitteratur.

Van Driel, J. H., Verloop, N., de Vos, W. (1998). Developing Science 
Teachers’ Pedagogical Content Knowledge. In Journal of Research on 
Science Teaching. Vol 35. No. 6. 673-695. 

Wedin, A-S. (2007). Lärares ar�ete och kunskaps�ildning. Utmaningar och 
inviter i den vardagliga praktiken. Linköping: Linköpings universitet. 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande. (Linköping studies i 
pedagogical practices 2). Diss. 

Westbury, I., Hopmann, S., & Riquarts, K. (2000). Teaching as a reflec�
tive practice: The german Didaktik tradition. Mahwah, NJ/London: 
Lawrence Erlbaum Associates.

Wilson M. S., Shulman L. S., Richert. A. E. (1987). ‘150 different ways’ 
of knowing: representations of knowledge in teaching. In Exploring 
teacher’s thinking: an introduction. (ed.) J. Calderhead London: Cas-
sel Educational.

Wolcott, H. F. (2001). Writing up qualitative research. 2nd ed. London: 
Sage.

Zetterqvist, A. (2003) Ämnesdidaktisk kompetens i evolutions�iologi: en 
intervjuundersökning med no/�iologilärare. Göteborg: Göteborgs uni-
versitet. (Göteborg Studies in Educational Sciences 197). (Acta Univer-
sitatis Gothoburgensis). Diss. 

Ziehe, T. (1993) Kulturanalyser. Ungdom, ut�ildning, modernitet. Stock-
holm ; Stehag : Brutus Östlings bokförlag. Symposion.

Ågren, M. (1996): Ett gångbart svenskämne – som 26 grundskollärare ser 
det. I Ut�ildning och Demokrati 1996 nr 3. 91-111. 

Österlind, E. (1998). Disciplinering via frihet: elevers planering av sitt 
eget ar�ete. Uppsala: Uppsala universitet. (Uppsala Studies in Educa-
tion 75). (Acta Universitatis Upsaliensis). Diss.

Östman, L. (2000). ”Didaktik och didaktisk kompetens.” I Didaktik – 
perspektiv och pro�lem. C-A. Säfström & P-O. Svedner. (red.). Lund: 
Studentlitteratur.



322



  323 

Bilagor

Bilaga 1

Intervjufrågor om lärares planering och undervisning i svenska 
2004-02-20

Intervjuerna utgör en förstudie till mitt avhandlingsarbete som skall handla 
om ämnesdidaktik och ämnesdidaktisk kompetens i svenska på gymna-
sieskolan. Frågor om vad som är ämnesdidaktisk kompetens i svenska, 
hur lärarstuderande skulle kunna tillägna sig denna kompetens inom lä-
rarutbildningen samt hur lärarstuderandes ämnesdidaktiska kompetens 
bedöms är centrala frågeställningar i arbetet. De som medverkar i denna 
intervju kommer i en eventuell uppsats att vara anonyma, inte heller sko-
lans namn eller den ort där skolan finns kommer att omnämnas. 

Frågorna utgör ett underlag för en öppen diskussion och skall alltså inte 
tas ”bokstavligen”. Vissa frågor kommer kanske att belysas särskilt medan 
andra förblir obesvarade eller endast kort berörs beroende på hur sam-
talet utfaller. Ytterligare underlag för intervjuerna utgör de klassrumsbe-
sök som genomförs.

1. Hur skulle du vilja beskriva din syn på svenskämnet? Finns det något 
inom ämnet som du menar är nödvändigt för alla elever att kunna och 
som du alltid tar upp i din undervisning? Varför just detta?

2. Har din syn på ämnet förändrats sedan du började som svensklärare? 
Om så är, vad är det som fått dig att göra det?

3. Om jag skulle be dig beskriva målet med din undervisning, hur skulle 
du svara då? 

4. Vad finns det som försvårar eller hindrar dig från att nå detta mål?

5. Vad inom svenskämnet intresserar dig personligen mest? Varför? 

6. Har detta intresse förändrats genom tiden? Varför/varför inte?

7. Vilken utbildning har du som svensklärare?

8. Vad minns du mest och bäst från din utbildning i svenska språket och 
litteraturvetenskap?
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9. Har du gått någon fortbildning de senaste åren? I så fall i vad? 

10. Om du själv fick välja vad du skulle vilja fortbilda dig i, vad skulle 
du välja då? Varför?

11. Vad arbetar ni med i svenska just nu? Varför?

12. Hur planerar du din svenskundervisning? 

13. Har du förändrat ditt sätt att planera sedan du började som lärare? 
Om så är, hur då? Varför?

14. Vilka faktorer menar du påverkar din planering och undervisning 
mest? 

15. Har det skett någon förändring genom tiden vad gäller faktorer som 
påverkar din planering och undervisning?

16. Vilken roll spelar läroböckerna i din planering och undervisning? 

17. Vilka andra läromedel förutom böcker använder du mest i din un-
dervisning?

18. Hur mycket styrs din planering och undervisning av elevernas förut-
sättningar och erfarenheter? Vad tar du hänsyn till och varför?

19. Tror du att din syn på svenskämnet och ditt sätt att planera svensk-
undervisningen på något sätt skiljer sig från dina kollegors? Om så är, 
hur?
20. Lärarstuderande och nyutexaminerade lärare överför gärna kunskaper/
övningar de mött i sin utbildning direkt från utbildningen till klassrum-
met. Detta kan bl.a. innebära svårigheter att hitta ”rätt nivå” hos elev-
erna. Vilka råd skulle du vilja ge de lärarstuderande/nyutexaminerade lä-
rarna när de planerar och genomför sin undervisning? Vad menar du att 
de i första hand måste ta hänsyn till/lära sig?

Edmund Knutas
Högskolan Dalarna
791 88 Falun
023-77 82 22
ekn@du.se
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Bilaga 2

Campus	Lugnet

Överenskommelse angående forskningsprojektet Svenskämnet  
i gymnasieskolan och svenskämnesdidaktisk kompetens,  
under ht 2004/vt 2005.

�akgrund
Forskningsprojektet Svenskämnet i gymnasieskolan och svenskämnes�
didaktisk kompetens utgör Edmund Knutas, Högskolan Dalarna, fors-
karutbildning. Projektet, som förhoppningsvis kommer att resultera i en 
doktorsavhandling, syftar till att genomföra fyra fallstudier av svensklä-
rare och deras svenskundervisning i meningen att försöka klarlägga vad 
som kan anses som svenskämnesdidaktisk kompetens och hur denna kan 
studeras i lärarutbildningen. En central aspekt av projektet är att studera 
hur svensklärare transformerar sina ämnesteoretiska kunskaper till olika 
undervisningssituationer. Frågan är om lärarens syn på och orientering 
i ämnet också genomsyrar dennes undervisning och i så fall hur? Vilka 
är de faktorer som ligger till grund för lärarnas syn på svenskämnet och 
svenskundervisningen? Hur beskriver lärare sin undervisning och finns det 
en koppling mellan deras beskrivningar och undervisningen?

Projektet syftar också till att skapa en dialog mellan Edmund Knutas och 
läraren så att läraren blir ”deltagande forskare”. Detta innebär att under 
projektets gång kommer såväl projektet som läraren och dennes undervis-
ning att påverkas av de resultat som framkommer. I detta hänseende skulle 
man också kunna se projektet som kompetensutveckling för läraren.

Överenskommelse
Under läsåret ht 2004/ vt 2005 har Edmund Knutas rätt att följa lärare 
NN/Östra skolan vid dennes undervisning under vt-2005/ht-2005. Vid un-
dervisningen kommer Edmund Knutas att i huvudsak genomföra obser-
vationer där lärarens undervisning i ämnet svenska står i fokus. Edmund 
Knutas kommer inte att aktivt delta i den direkta undervisningen. Bandin-
spelningar av lektioner kan förekomma. Edmund Knutas äger också rätt 
att delta i konferenser och andra möten där frågor som berör svenskämnet 
och svenskundervisningen behandlas, dock inte vid konferenser och möten 
där frågor av sekretess- eller annan känslig karaktär behandlas. 
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Ett flertal inspelade intervjuer kommer att genomföras såväl före perioden 
som efter. När intervjuerna skall genomföras sker efter överenskommel-
se mellan läraren och Edmund Knutas. Läraren kommer att få ta del av 
tolkningarna av intervjuerna i syfte att undvika direkta felaktigheter och 
ev. etiska problem. Vidare kommer Edmund Knutas att kunna föra fortlö-
pande samtal med lärarna under perioderna. Projektet kommer alltså att 
ta en del av lärarnas tid i anspråk för såväl intervjuer som samtal.

Edmund Knutas äger också rätt att få ta del av relevanta dokument 
som lokala arbetsplaner, lektions- och terminsplaneringar, prov och prov-
resultat etc. I de fall olika provresultat delges äger läraren/skolan rätt att 
avidentifiera dessa. Om skolan/läraren bedömer att något material är av 
sekretesskaraktär eller känsligt på annat sätt äger läraren/skolan rätt att 
vägra lämna ut dessa.

Intervjuer med elever kommer att genomföras i mindre utsträckning. 
Edmund Knutas skall vid samtliga intervjutillfällen försäkra sig om elev-
ernas medgivande. Om eleverna är omyndiga skall i förekommande fall 
föräldrars eller motsvarande medgivande skaffas. 

Inga namn vad gäller såväl gymnasieskola, som skolledare, lärare, öv-
rig personal eller elever kommer att offentliggöras i ev. artiklar, rapporter 
eller i den avslutande avhandlingen, såvida inte annat överenskommes, 
varför full anonymitet försäkras. Inspelade intervjuer kommer att förva-
ras inlåsta på Högskolan Dalarna.

Skolan/läraren äger alltid rätt att få ta del av resultaten fortlöpande. 
Inget av det producerade materialet får dock spridas vidare utan Edmund 
Knutas medgivande.

Projektet sker helt på frivillig basis och kan avbrytas när som helst. Om 
någon önskar avbryta projektet äger Edmund Knutas rätt att använda allt 
material fram till det att samarbetet avbryts.

Ort, datum:________________________________________________

_______________________  ______________________
XX, rektor    NN, lärare
Östra skolan/Österby    Östra skolan/Österby

_______________________
Edmund Knutas
Högskolan Dalarna
tel. 023-77 82 22
ekn@du.se
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