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1 Inledning 
Den gemensamma referensramen den hittar eleverna idag i massmediekultu-
rer av olika slag, dom hittar den på nätet, dom hittar den på chattsidorna. 
Dom hittar den i reklamen väldigt mycket. Dokusåporna, det är det som ger 
referensramarna. Och skolan är ju helt offside. Det gäller verkligen att gå in 
och ta för sig och kriga i klassrummet om man ska lyckas få gehör för nå-
gonting annat. […] Artur Lundkvist skrev ju en diktsamling som heter 
”Vindrosor, moteld”. Det är en bra bild av kulturen, dels det estetiska, dels 
en moteld mot alla dom negativa krafterna. Skolan skulle vara den där mot-
elden. Jag tycker vi klarar det allt sämre för varje år som går. Dom kommer-
siella, globaliserande krafterna blir allt starkare och man klarar sig allt sämre 
för varje år som går och det tycker jag är en tråkig utveckling.1  
 

Yttrandet ovan fälls i en intervju med Bo, en av de fyra svensklärare som 
tillsammans med sina gymnasieelever deltagit i den undersökning som 
ligger till grund för denna avhandling. Bo ger en beskrivning av den si-
tuation han upplever att svenskämnet befinner sig i. Det är ett starkt och 
tankeväckande yttrande som reser en rad frågor som alla svensklärare 
idag på ett eller annat sätt berörs av. Hur ska svenskämnet förhålla sig till 
den vidgade text- och erfarenhetsvärld som unga människor idag lever i? 
Hur ska svensklärare få gehör för det som Bo kallar ”någonting annat”, 
för språket och litteraturen och det gemensamma kulturarv som svensk-
ämnet traditionellt stått för? Var hittar vi det gemensamma i en värld 
som genom sin oöverskådliga mångfald tycks falla isär?  
    Frågorna är relaterade till de omfattande kulturella förändringar som 
präglar den tid vi lever i: medialiseringen, mångkulturaliteten och föränd-
ringarna inom informations- och kommunikationsteknologin. Nya 
mönster för socialisation och identitetsbyggande har utvecklats liksom 
nya symbolsystem för meningsskapande. Dessa förändringar ställer krav 
på skolans förmåga att möta olika individer i en mångkulturell och för-

                                                           
1 Bo, Intervju 3:10. 
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änderlig social och kulturell kontext (Bergman 2005). Förändringarna har 
påverkat förutsättningarna för svenskämnet på ett sätt som Bo beklagar. 
Han talar om medialiseringen, kommersialiseringen och globaliseringen 
som negativa och starka krafter som skolan borde vara en moteld mot. 
Men att vara den där motelden blir allt svårare. Skolan har blivit ”offsi-
de”, säger Bo och avslöjar att han trots att han fortfarande tar strid i 
klassrummet, för andra värden och uttryck och för språket och den goda 
kulturen, är djupt pessimistisk över utgången i denna kamp. Att skolan 
skulle kunna stå emot de negativa krafterna är ”fullständigt naivt och 
blåögt och verklighetsfrämmande”, säger Bo.2   
 Bo försöker i den faktiska undervisningen, trots sin pessimism, ge 
eleverna en gemensam referensram genom att undervisa om ett litterärt 
kulturarv, ett urval av texter ur en västerländsk kanon. De andra lärarna i 
undersökningen har andra strategier för att möta den förändring som Bo 
beskriver. En sådan strategi kan vara att vid sidan av skönlitteratur ge 
utrymme för andra medier, som inte ses som konkurrerande eller som 
något givet negativt, och därmed också ge större utrymme för elevernas 
kunskaper och kulturella erfarenheter. Att få kunskaper om olika kultu-
rella uttrycksformer för att kunna analysera och kritiskt granska dem och 
att själv kunna uttrycka sig i olika medier kan ses som viktiga kompeten-
ser i ett medialiserat samhälle. Sådana kompetenser kan också ses som en 
demokratisk rättighet, en rätt att välja hur man vill kommunicera och att 
kunna kommunicera på olika sätt för att göra sin röst hörd i skiftande 
sammanhang.   
 Att lärare förhåller sig till frågan om olika mediers plats i svenskun-
dervisningen på olika sätt är ett exempel på att lärare har olika syn på 
svenskämnets innehåll. I Svenskämnets historia (1999) beskriver litteratur-
vetaren Jan Thavenius hur svenskämnet fått ett skiftande innehåll i olika 
sociala och historiska kontexter: 

 
Ordet är alltså ett – svenska – men det elever och lärare gör när ämnet står 
på schemat kan vara vitt skilda saker: olika vid skilda tider, olika i skilda skol-
former, olika för pojkar och flickor, ibland också olika i samma skola eller för 
skilda grupper av lärare. Det är viktigt att bli påmind om detta. Svenskämnet 
finns inte i någon absolut mening. När någon talar om ämnets kärna eller 
egentliga uppgift, kan det bara betyda att hon eller han menar att ämnet bör 
ha ett visst innehåll och vissa uppgifter. (Thavenius 1999b:16f)  

                                                           
2 Ibid.:11. 
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Lärares uppfattningar om vad svenskämnet bör innehålla formas delvis 
under deras utbildningstid, men vilken ämnessyn man som lärare väljer 
att göra sig till företrädare för bär också spår av sådant som klassbak-
grund, politiska uppfattningar, människosyn och inte minst de traditioner 
som svenskämnet bär upp. I skolans värld är läraren en del av en skol- 
och lärarkultur som också påverkar såväl valet av innehåll som synen på 
de elever läraren möter.       
 Olika konkurrerande ämnesuppfattningar har avlöst varandra över tid 
men också levt sida vid sida och gjort att svenskämnet haft och har en 
mångskiftande karaktär. Att svenskämnet ser olika ut på olika skolor, i 
olika klasser och för olika elever kan ses som en naturlig följd av att äm-
net anpassas till olika sociala och kulturella kontexter. Det innebär att 
ämnet förändras i takt med samhällsförändringar och att innehåll och 
arbetsformer kan se olika ut beroende på både vem som undervisar och 
vem ämnet vänder sig till.  
 Det relativa handlingsutrymme lärare har i val av innehåll för olika 
elevgrupper utökades väsentligt genom gymnasiereformen Lpf 94 (1994). 
Kursplanerna är, enligt Lpf 94, inte längre innehållsbaserade utan anger 
mål som eleverna kan uppnå på olika vägar, med hänsyn tagen till elever-
nas förutsättningar och behov. Målstyrningen decentraliserar beslut och 
ansvar. Det är läraren i kraft av sin professionalism som, utifrån läropla-
nens övergripande mål och kursplaner, tillsammans med eleverna väljer 
innehåll och form för undervisningen. Pedagogikprofessorn Tomas Eng-
lund (1996) skriver att det är i lärarens didaktiska kompetens som möj-
ligheten att bevara skolan som ett för alla gemensamt projekt finns: 

 
Den stora framtida didaktiska utmaningen och möjligheten ligger således i 
att sammanföra den didaktiskt kompetente lärarens problematisering av in-
nehållet med ett demokratiperspektiv, dvs. att undervisningsinnehållet stän-
digt relateras till det övergripande målet för skolan, skolans samhälleliga 
uppdrag. (Englund, T. 1996:223) 

 
Samtidigt menar Englund att det finns en uppenbar risk för att resultat-
styrningen, med krav på utvärdering och betygsättning, reducerar lära-
rens möjligheter och förstärker en ”fragmenterad kunskapssyn”. Incita-
menten för en ämnescentrerad skola där traditionella ämneskunskaper 
tas för givna blir stora (223). 
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 I revideringen av gymnasieskolans kursplaner 2000 betonas tydligare 
än någonsin förr sambandet mellan skolans kunskapsmål och dess de-
mokratiuppdrag. Inom det centrala språk- och bildningsämnet svenska 
finns en rad frågor som pockar på uppmärksamhet, inte minst de som 
rör elevernas möjligheter att i svenskämnet göra demokratiska erfarenhe-
ter. Demokratifrågan riktar uppmärksamheten mot elevernas inflytande 
och medskapande i kommunikativa läroprocesser men också mot inne-
hållsfrågan. Men ett ämnes traditioner kan ha en häpnadsväckande livs-
kraft, skriver Jan Thavenius (1999c:17). Traditionens makt gör att värde-
ringar och etablerade förhållningssätt inte alltid låter sig utmanas, varken 
av aktuell forskning eller av samhällsförändringar. Nya direktiv i läro- 
och kursplaner kan passera ganska obemärkt förbi. Att många ungdomar 
idag läser mindre än förr, är upptagna av en annan kultur, som dessutom 
konkurrerar med skolans, och att de formar sina liv och identiteter efter 
nya mönster kan uppfattas som en signal om ett behov av att stärka tra-
ditionen, likaväl som att det krävs en förändring (Bergman 2003:199f). 
Det är i spänningsfältet mellan tradition och förändring som min studie 
rör sig. Tradition och förändring anknyter på olika sätt till avhandlingens 
syfte, frågor och perspektiv, vilka presenteras i de följande avsnitten. 

Avhandlingens syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med avhandlingsprojektet är att förstå varför 
svenskundervisningen i undersökningens klassrum ser ut som den gör 
samt att mer principiellt diskutera alternativa möjligheter. Jag undersöker 
hur svenskämnets innehåll konstrueras för olika elevgrupper och hur 
mötet mellan lärare och elever gestaltas i olika svenskämnen. Genom 
innehållet, och inte minst genom de ”skilda meningsbärande samman-
hang” som innehållet placeras i, skapas olika innebörder för dem som 
deltar i undervisningens processer (Englund, T. 1995:50). Därmed skapas 
också olika förutsättningar för elevernas meningsskapande och kun-
skapsutveckling.  
 Avhandlingen är en kritisk ämnesdidaktisk studie vilket innebär att jag 
inte förhåller mig neutral, varken till det jag ser i mitt empiriska material, 
eller till de begrepp och teorier jag använder i mina analyser. Avsikten är 
dock inte att bedöma eller utvärdera enskilda lärares undervisning. Istäl-
let vill jag lyfta in de frågor om innehåll och undervisningsprocesser som 
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ställs i en vidare social och samhällelig kontext. Genom sin ämneskritiska 
men också samhällskritiska prägel kan ämnesdidaktiken fylla en viktig 
funktion i att utveckla en förändringskompetens (Nielsen 2003:7). Det 
handlar om lärarens förmåga att genom ämnesdidaktiska reflektioner 
göra kvalificerade överväganden kring innehåll och form i syfte att ut-
veckla såväl elevernas kunskaper som deras handlingsberedskap för för-
ändring (se t.ex. Kress 1995, Beach & Myers 2001).3      
 I min studie finns en pedagogisk ambition att öka förståelsen för att 
valet av innehåll och sammanhang och interaktionen mellan deltagarna, 
har en avgörande betydelse för vilka kunskaper och vilken förståelse 
eleverna kan utveckla genom svenskundervisningen. Följande forsk-
ningsfrågor är centrala: 
 
-Vilket innehåll väljer lärarna, hur motiverar de sina val och vad är det 
som styr deras val? 
-Hur arbetar eleverna med undervisningens innehåll och hur förstår de 
detta innehåll? 
-Vilka möjligheter till meningsskapande erbjuds i arbetet med olika inne-
håll? 
 
De frågor jag ställer om svenskämnet kan inte besvaras inom en snävt 
ämnesdidaktisk ram där t.ex. frågor om språk och litteratur behandlas 
utan förbindelser med sociala, kulturella och politiska frågor. För att få 
svar på de frågor som ställs om svenskämnet har jag utöver ämnesdidak-
tiken sökt mig såväl till allmändidaktiken som till sociologin och kultur-
teorin. Detta får till följd att många av de resonemang som förs, med 
utgångspunkt från en empiri hämtad från svenskundervisning, är till-
lämpbara också på andra ämnen, dvs. att studien vid sidan av det speci-
fikt ämnesdidaktiska också har en allmändidaktisk prägel. Argument för 
ett vidare perspektiv inom den svenskämnesdidaktiska forskningen har 
jag funnit hos Sigmund Ongstad, professor i norska och norskdidaktik. 

                                                           
3 Beach och Mayers beskriver i Inquiry-Based English Instruction (2001) strategier för 
elevernas aktiva deltagande i arbete med sina egna, såväl som olika mediers 
framställningar av, sociala världar (social worlds) i syfte att att kritiskt utforska och 
förändra dessa. Gunther Kress argumenterar i Writing the Future (1995) för 
engelskundervisningens centrala roll i att forma framtidens sociala världar (social 
futures). Liknande tankegångar finns också i den erfarenhetspedagogiska traditionen 
(se t.ex. Holmberg & Malmgren L.-G. 1979, Linnér m.fl. 1980, Smidt 1985).    
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Ongstad menar att det i norskämnet skett en förskjutning från en tidigare 
fokusering vid verbalspråket till att istället låta allmän kommunikation bli 
det centrala och att en sådan förskjutning får ämnesdidaktiska konse-
kvenser (Ongstad 2004:9). Det fokusskifte som Ongstad beskriver har 
skett också för svenskämnet:  
  

Fokusskiftet innebærer at det å ytre seg og det å forholde seg til ytringer, uan- 
sett i hvilket medium og på hvilken måte, kan ses som et felles kommunikativt 
grunnlag for norskfaget, norskdidaktikken, andre fag og deres didaktikk. (9) 

 
Det ämnesdidaktiska och det allmändidaktiska förenas i avhandlingens 
tre grundläggande perspektiv som nedan kommer att presenteras under 
följande rubriker: ”I de kulturella förändringarnas spår”, ”Med fokus på 
kommunikation och meningsbärande sammanhang” och ”Svenskämnets 
traditioner och värderingar”. Det är i ljuset av dessa tre perspektiv jag 
försöker hitta några svar på avhandlingens forskningsfrågor. Perspektiv 
och frågor utgör tillsammans utgångspunkten för de mer övergripande 
resonemang om svenskämnets problem och möjligheter som förs i an-
slutning till avhandlingens empiri.  
 Valet av det första perspektivet motiveras av de senaste decenniernas 
genomgripande sociala och kulturella förändringarna och de konsekven-
ser de fått för unga människors identitetsutveckling och lärande. Motivet 
för det andra perspektivet har sin grund i att de kulturella förändringarna, 
inte minst, lett till ett ökat behov av reflektion och kommunikation för 
att skapa sammanhang i en komplex värld. I det tredje perspektivet be-
handlas olika synsätt, värderingar och ideal som sätter sin prägel på 
svenskämnets innehåll och form och som blir viktiga i analysen av hur 
svenskämnet utformas i avhandlingens fyra klasser.     
 De övergripande teorier om kulturella förändringar, främst represen-
terade av samhällsteoretikern Anthony Giddens (1991), som presenteras 
inledningsvis i det första perspektivet ska ses som en fond för min av-
handling. De fyller funktionen att ge en samhällelig kontext som kan 
relateras till perspektiv som är mer direkt tillämpbara i den kommande 
analysen av det empiriska materialet. Teorier och begrepp som används i 
analysen av avhandlingens empiri presenteras i huvudsak i nära anslut-
ning till analysen. I presentationen av de tre perspektiven får dock några 
exempel på forskning med en nära anknytning till klassrummets värld, 
och som därmed är direkt applicerbara på min studie, en kort introduk-
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tion. Sådan forskning representeras bl.a. av Martin Nystrand (1997) och 
Arthur N. Applebee (1996). Även bakom deras arbeten finns mer över-
gripande samhälls- och kulturteori. Täta förbindelser mellan teorier om 
det postmoderna eller det refleksivt moderna och utbildning och under-
visning finns t.ex. hos Jens Rasmussen (1996) och Andy Hargreaves 
(1998).   

I de kulturella förändringarnas spår 
Samhällstillståndet beskrivs idag som postindustriellt, postmodernt eller 
senmodernt och som präglat av bl.a. globalisering, medialisering och 
mångkulturalitet. Förändringstempot är högt och i vardagslivet spelar 
den nya informations- och kommunikationsteknologin en allt större roll 
(Giddens 1991, Hall 1992, Thompson 2001). Verkligheten beskrivs också 
som alltmer fragmenterad, osäker och förenad med globala risker, omöj-
liga att undkomma (Beck 2000, Bauman 2002). Förändringarna får kon-
sekvenser för hur vi förstår oss själva, våra liv och vår omvärld. Hur 
genomgripande samhällsförändringarna är och om de utmärkande dra-
gen är något helt nytt kan naturligtvis diskuteras. Omvälvande föränd-
ringar som påverkat människors villkor har skett i alla tider. Det nya som 
vi upplever i vår tid låter sig lätt motsägas av drag av samtidig kontinuitet 
och stabilitet i vardagslivet. De förändringar som samhällsteoretikerna 
konstaterar är kanske i första hand kvantitativa, de går snabbare och är 
mer omfattande. Det moderna samhällets drag blir därmed mer tydligt 
skilda från traditionella och förmoderna samhällens. I samhällsteoretiska 
beskrivningar av, eller berättelser om, det tillstånd vi befinner oss i defi-
nieras samhället ibland som postmodernt, ibland som högmodernt eller 
senmodernt. Andra sätt att tala om förändringarna är t.ex. som en ”andra 
modernitet” eller som ”det refleksivt moderna” (se t.ex. Giddens 1991, 
Beck 1994 och 2000).  
 Andy Hargreaves, professor i pedagogik, hävdar i Läraren i det postmo-
derna samhället (1998) att övergången från modernitet till postmodernitet 
får konsekvenser för lärarrollen och leder till ett behov av en förändrad 
syn på skola och utbildning. Den postmoderna världen, som beskrivs 
som snabb, komprimerad, komplex och osäker, utmanar skolans tradi-
tionella kunskapssyn, dess tröga strukturer och otidsenliga mål och stra-
tegier (18). Hargreaves visar att den kritik och de krav om förändringar 
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som lärarna utsätts för leder till tidspress, frustration och skuldkänslor 
och att reformarbetet har en tendens att kväva lusten och kreativiteten i 
lärarnas arbete. Att förändringarna drabbar lärarna på just detta sätt är en 
tendens som blir synlig också i min undersökning.    
 De kulturella förändringarna ställer lärarna inför en rad utmaningar i 
val av innehåll och sätt att kommunicera i klassrummet. Medialiseringen 
och den kulturella mångfalden har gett oss en vidgad text- och erfaren-
hetsvärld, vilket kan göra det svårt att ge ett entydigt svar på frågan om 
vad kunskap och bildning kan vara i vår tid ( Thavenius 1995, Gustavs-
son 1996, Andersson, L. G. m.fl. 1999). Vad är det för kompetenser, 
kulturella, historiska, språkliga, sociala och demokratiska, som unga 
människor behöver utveckla för att bli aktiva deltagare och medskapare i 
det samhälle och den värld de lever i? Vad är det för handlingsberedskap 
unga människor behöver för att kunna göra aktiva och välgrundade val i 
en komplex och ständigt föränderlig värld? Dessa samtidsfrågor av mer 
allmän karaktär blir i skolvärldens kontext till didaktiska frågor. I min 
avhandling är uppmärksamheten specifikt riktad mot frågor om svensk-
ämnets innehåll och form.   
  

Globaliseringen och det personliga 

De kulturella förändringarna påverkar oss alla men i särskilt hög grad 
påverkas unga människor som befinner sig i en intensiv utvecklingsfas 
där identitetsbyggande och lärande är centrala komponenter. Socialisa-
tion och identitetsbyggande under ungdomsåren är en komplex och ofta 
motstridig process där individen förväntas bli deltagare i en gemenskap 
men också har ett behov av att markera sin individualitet och integritet. 
Att knyta an till personer, grupper och kulturer är en förutsättning för 
utvecklandet av omvärldsuppfattning, normer, kunskaper och färdighe-
ter. Individen etablerar successivt sin identitet i samspel med andra där 
olika kompetenser, sociala och kulturella, kan utvecklas (Aasen & Hau-
galøkken 1994). Men kanske har identitetsbyggandet i spåren av de kultu-
rella förändringarna blivit en än mer komplicerad process än så.  
 Den postmoderna identiteten beskrivs som fragmenterad och utsatt 
för ständiga förändringar. Förändringarna på individnivå ses som en 
konsekvens av globala förändringar, som t.ex. medieexplosionen globali-
seringen, kommersialiseringen och nya produktions- och kommunika-
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tionssystem. Dessa förändringar på global nivå griper in i vår livsvärld 
och undergräver vår uppfattning om oss själva som integrerade subjekt 
och som delar av en stabil social och kulturell struktur. Identitetsskapan-
det ses som ett öppnare och betydligt mer problematiskt projekt, där vi 
konfronteras med en mångfald av möjligheter (Hall 1992:227). 
 De allt starkare sambanden mellan globala påverkningar å ena sidan 
och vardagligt socialt liv och personlig erfarenhetsvärld å andra sidan, 
beskrivs också av Anthony Giddens i Modernity and Selg-Identity. Self and 
Society in the late Modern Age (1999). Giddens kallar den moderna världen 
”en skenande värld”. De sociala förändringarna sker inte bara snabbare 
än tidigare utan är också mer omfattande och går djupare. Tid och rum 
är inte längre förbundna genom platsens belägenhet, skriver Giddens. 
Förbindelser över stora avstånd har blivit möjliga och förändrat våra 
sociala relationer och vår upplevelse av världen. Frikopplingen eller ur-
lyftningen av sociala relationer ur den lokala kontexten, liksom att infor-
mation och kapital rör sig över världen, är exempel på det Giddens kallar 
disembedding mechanisms (urbäddningsmekanismer) (17ff). Expansionen och 
sammanflätningen av massmedier och elektronisk kommunikation gör 
att avlägsna händelser snabbt kan tränga ner till lokal nivå och påverka 
vårt vardagsliv. Det blir möjligt att koordinera handlingar utförda av 
människor som befinner sig på stora avstånd ifrån varandra. De varor vi 
konsumerar produceras av människor på avlägsna platser och avlägsna 
händelser påverkar oss och sammanflätas med det lokala livet (21f). In-
spirerad av sociologen Ulrich Becks tänkande i Risikogesellschaft. Auf dem 
Weg in eine andere Moderne (1986)4 menar Giddens att ingen heller undgår 
globala risker som t.ex. hot om kärnvapenkrig och miljökatastrofer.  
 En konsekvens av samhällsförändringarna är vårt beroende av olika 
expertsystem som genomtränger alla aspekter av det sociala livet; våra 
matvanor, hur vi bor, våra transportmedel och våra sociala relationer. 
Expertsystemen kräver tillit till avlägsna personer eller institutioner, som 
                                                           
4  Boken publicerades första gången på svenska 1997 med titeln Risksamhället. På väg 
mot en annan modernitet. Ulrich Beck, professor i sociolologi vid universitetet i 
München, menar att vi är på väg att lämna en ”industriell modernitet” bakom oss 
för att gå in i en ”andra modernitet”, som bl.a. kännetecknas av en ökad 
refleksivitet. Globala risker och hot, en följd av den industriella moderniteten, som 
vi idag tvingas hantera på såväl personlig som samhällelig nivå är inte längre möjliga 
att beräkna, kompensera eller skydda sig mot. Andra aspekter av den nya refleksiva 
modernitet som Beck beskriver är individualiseringen av den sociala ojämlikheten 
och det minskade förtroendet för de politiska och vetenskapliga systemen. 
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var och en, genom samhällets specialisering, har en kunskap som berör 
mycket begränsade områden. Den tillit som expertsystemen bygger på 
blir möjlig genom en ökad reflektionsförmåga eller refleksivitet. Refleksivi-
teten avser en tendens att ständigt revidera våra uppfattningar utifrån ny 
information och ny kunskap och den finns i nästan allt socialt handlande 
(20).    
 Förr i tiden var förändringar i en individs identitet i större utsträck-
ning bestämda på förhand, ofta tydligt markerade genom ritualer som 
t.ex. vid övergången från barn till vuxen. I vår tid sker identitetsföränd-
ringar i en kontinuerlig process där också självet utforskas och konstrue-
ras refleksivt. Självet blir ett ”refleksivt projekt” (32). Att hitta sig själv 
kan sägas vara en del av modernitetens sociala villkor och den ström av 
rådgivande och terapeutiska texter som finns i dagens samhälle, är ett 
uttryck för en sådan självrefleksivitet. Expertsystemen organiserar men 
förändrar också de förhållanden de skriver om, de konstituerar det socia-
la livet. Våra berättelser om oss själva organiseras och revideras i en 
ständigt pågående process och utifrån en mängd information om livs-
möjligheter. Vi måste ständigt, liksom de moderna institutionerna, att 
revidera vår uppfattning också om oss själva, mot ny information och 
kunskap, en kunskap som aldrig kan vara säker (22f). Det handlar inte 
längre om frågor som Vem är jag? och Varifrån kommer jag? utan snara-
re Vad kan vara bättre för mig? och Vart ska jag? (Knud Illeris 2002:81). 
De frågor vi ställer söker inte svar i något som redan är givet utan öpp-
nar upp för möjligheten att välja livsprojekt.  
 Självidentitet förklaras av Giddens som den bild av självet som indi-
viden refleksivt konstruerar genom sin biografi. Berättelsen om självet 
måste hållas igång genom att nya händelser fortlöpande integreras och 
måste också förbindas med framtida projekt, vår livsplanering. Vårt val 
av livsstil tjänar som materiell inramning för vår berättelse om oss själva 
och bevarar vår ontologiska trygghet, dvs. en sammanhängande och motsä-
gelsefri bild av varat (68). En grundläggande tillit till omsorgspersoner, 
förhållanden och expertsystem skapar en skyddshinna som gör det möjligt 
för oss att reducera, utesluta och tolka om. Skyddshinnan gör det lättare 
för oss att leva och att göra våra val i en värld utsatt för ständiga föränd-
ringar, där risker, kriser och ångest hotar (68ff). 



 
 

23 

Det ökande behovet av refleksivitet och kommunikation 

Att ingå i många skiftande sociala sammanhang och livssfärer, där vi 
måste kommunicera vår identitet, är en del av det senmoderna livet. Vår 
identitet kan skifta mellan de olika funktioner vi ska fylla i t.ex. privat och 
offentligt liv. Vi får olika roller och relationer i olika sammanhang där vi 
förhandlar fram vår identitet i samspel med andra, vilket tvingar oss att 
hela tiden reflektera över hur vi framställer oss själva.   
 I Sosialisering og læring i det refleksivt moderne (1996) beskriver Jens Ras-
mussen, professor i pedagogik, samhället som centrumlöst och i avsak-
nad av överordnat förnuft. Samhället förstås som emergent, vilket innebär 
att det ”hele tiden udvikler och forandrer seg i et ikke overordnet styrt 
samspill mellom dets mange delområder” (22). I ett sådant samhälle är 
såväl institutioner som individer hänvisade till sina egna val och de risker 
som dessa val medför. Den refleksivitet som krävs kan bli möjlig enbart 
genom samspel med andra.5  
 Att utvecklas genom anpassning till en komplex omvärld som befin-
ner sig i ständig förändring är inte möjligt och det får konsekvenser för 
hur vi ser på socialiseringsprocessen, menar Rasmussen (42f). I den tradi-
tionella synen på socialisation sågs kunskaper, normer och värden som 
givna och möjliga att överföra till nästa generation, ett synsätt som Ras-
mussen menar är inadekvat i dagens samhälle. Han betonar istället det 
ökande behovet av reflektion och kommunikation som redskap för lärande 
och kunskapsutveckling. Komplexiteten och mångfalden gör våra val 
osäkra. Kontingensen, dvs. att något är möjligt men inte nödvändigt, kom-
mer till uttryck i en känsla av att allting kunde ha varit annorlunda (47). 
Räddningen ligger i vår förmåga att reducera och förenkla, att göra våra 
val med avstamp i tidigare erfarenheter och kunskaper och att orientera 
oss utifrån oss själva i samspel med andra. Människan i det moderna 
samhället befinner sig i en paradoxal situation av ömsesidig autonomi, 
skriver Rasmussen. Å ena sidan utlämnad åt sig själv och sin självrefe-
rens, å andra sidan helt beroende av kommunikation med andra för att 
kunna gör sina val, utvecklas och förändras (54).   

                                                           
5 Tankegången om det ökande behovet av refleksivitet, som ersättning för den 
moderna ”säkerheten” är hämtad från sociologen Niklas Luhmann som också 
inspirerat Ulrich Beck och Anthony Giddens till att tala om samhällstillståndet som 
”det refleksivt moderna” (Beck m.fl. 1994:231).  
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Kulturell friställning och kulturell expropriation 

Identiteten ses inte längre som given, som något man växer in i eller 
övertar och sedan förutsätts bära livet ut. Istället har den enskilde indivi-
den fått ett större spelrum att själv forma sin identitet. Förhållandet att 
ungdomar idag står friare från de värden och levnadssätt som funnits för 
tidigare generationer brukar kallas kulturell friställning, ett begrepp som 
använts i flera verk av sociologen och ungdomskulturforskaren Thomas 
Ziehe. Genom den kulturella friställningen ”låter identiteten sig utprovas, 
ändras, stiliseras och dras tillbaka” (Ziehe 1987:158). Den kulturella fri-
ställningen ger dagens ungdomar möjligheter att bryta sig loss från tradi-
tionella sociala och kulturella mönster. De har en frihet i val av ”livspro-
jekt” som tidigare generationer saknade.   
 I den sociala verkligheten finns naturligtvis begränsningar för vilka 
val som är möjliga för den enskilde individen. Alla har inte samma eller 
lika stora valmöjligheter när det gäller att vara kreativa i skapandet av 
identitet och livsform. För många ungdomar kan kravet att förverkliga 
sig själv ge upphov till känslor av osäkerhet och utsatthet. Förväntningar 
och drömmar kan komma i konflikt med begränsade möjligheter att 
realisera dessa (157).  
 Bland de ungdomar som deltagit i min undersökning framträder en 
mångfald av förebilder, drömmar och förväntningar som påverkar deras 
val av livsprojekt. Några har redan tidigt i livet anpassat sig till relativt 
begränsade möjligheter, formade i mötet mellan sociokulturell bakgrund 
och skola. Andra behåller ett sökande och friare förhållningssätt i val av 
livsstil och framtidsprojekt. Eleverna reflekterar i intervjuerna över sina 
möjligheter, vad de vill och vad de tror sig klara av, liksom över de val de 
gjort och vilka konsekvenser valen kan få i deras framtida liv. Känslan av 
att ha valt fel är inte ovanlig, inte heller att de ställs i en situation där de 
av olika skäl måste välja om. Självorienteringen och sökprocesserna som 
eleverna är inne i sker mot en bakgrund av att det i skolan, liksom i ett 
samhälle där marknadskrafterna styr, sker en reglering och sortering som 
reducerar den frihet eleverna har att välja livsprojekt (Illeris 2002:83f).         
 En annan sida av den kulturella friställningen är att ungdomar lätt 
uppslukas av det mediala flödet som tillhandahåller ett rikt råmaterial för 
identitetsskapandet. I den mediala kulturindustrin finns starka kommer-
siella och politiska intressen, skriver Ziehe, och parallellt med den kultu-
rella friställningen pågår en process av kulturella expropriationer. De nya 
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medierna ger oss en ständig ström av förtolkningar av verkligheten, vil-
ket begränsar våra möjligheter att göra primära erfarenheter:  

 
Vad man än gör, vad man än börjar med, vad man än bestämmer sig för – 
när man vill ha en vän eller väninna, när man vill flytta hemifrån, vilka var-
dagsformer man önskar sig – allt är redan laddat, laddat med samhälleligt 
producerade bilder och tolkningar som har en mycket påträngande karaktär. 
På det hela taget har självuppfattningen blivit exproprierad. (Ziehe 1987:16) 
 

Resonemanget påminner om Giddens beskrivning av hur olika expertsy-
stem och mediala bilder konstituerar det sociala livet. Våra berättelser om 
självet och vår identitet kan konstrueras utifrån den mångfald av möjlig-
heter som bjuds. Det ökande behovet av refleksivitet som påtalas av t.ex. 
Giddens och Rasmussen kan också spåras hos Ziehe men får där mer 
negativa förtecken. Möjligheten att se sig själv utifrån, ”att observera sig 
själv och sin egen observation” (Rasmussen 1996:131), beskrivs av Ziehe 
som en extrem situation av metamedvetenhet (Ziehe 1987:160). 

Medialiseringen, ungdomarna och skolan 

Den moderna mediekulturen är präglad av mångfald och heterogenitet. 
Information, kunskap och värderingar når oss i vardagen via en rad olika 
medier; film, radio, press, tv, datorer, internet och e-post och naturligtvis 
också för många via skönlitteratur. Den värld som unga människor växer 
upp i skiljer sig även i detta avseende från den som barn och ungdomar 
mötte för bara ett par decennier sedan. I Ett oändligt äventyr (2001) beskri-
ver idéhistorikern Sven-Eric Liedman den utvidgade värld som medierna 
ger tillträde till och den outsinlig rikedom av möjligheter som vi måste 
lära oss att hantera. Medierna finns överallt, når oss alla och har en ten-
dens att genomsyra varje aspekt av våra liv. Hur vi ska förhålla oss till 
flödet av bilder och texter är kanske den viktigaste kunskapsfrågan i vår 
tid: 

 
I mediernas osorterade värld finns det inga gränser mellan det trovärdiga 
och partsintresset, insikten och fördomen, den sakliga upplysningen och re-
klamen, det snyltande medlidandet och inlevelsen. Både barnet och den 
vuxne måste skaffa sig redskap att hävda och utveckla sin egen välgrundade 
mening mitt i mångfaldens kaos. Hur detta skall ske är en av de stora kun-
skapsfrågorna, kanske den största. (76)    
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Den tillspetsade bild av medievärlden som Liedman ger kan nyanseras. 
Även i den mediala världen finns ordningar, inte minst sådana som pro-
duceras av våra värderingar kring högt och lågt i kulturen. De gränser 
som Liedman menar saknas i den moderna mer heterogena kulturen är 
mindre skarpa än tidigare men det betyder inte att de inte går att skönja. 
Jag menar att skolan har ett ansvar för att ge unga människor de verktyg 
de behöver för att förstå och kunna förhålla sig kritiska till mediekultu-
rerna. Det handlar om att förstå ”den nya världen”, och den gamla, och 
att hantera en mängd meningserbjudanden som når oss via olika repre-
sentationsformer.  
 Medieutvecklingen har bl.a. gjort oss mer beroende av flera olika och 
mer komplext relaterade symbolsystem för meningsskapande (Kress & 
Van Leeuwen 2001:1, Thompson 2001:267, Kress 2003). Vi lever i en 
sammansatt, multimodal språkkultur där texter, bilder och ljud i samver-
kan används för att representera verkligheten. Det är denna som helhet 
mer komplexa symbolvärld som unga människor ska socialiseras in i och 
bli alltmer avancerade deltagare i och medskapare av. Situationen ställer 
nya krav på en skola som traditionellt varit verbalspråkligt inriktad. Att 
utveckla kommunikativa och kulturella kompetenser innefattar idag en 
bredare mediekompetens som enligt kultur- och medieforskaren David 
Buckingham (2003) är nödvändiga för att förstå oss själva och världen 
och kunna bli aktiva deltagare i offentligt liv: 

 
The media are major industries, generating profit and employment; and they 
offer us ideas, images and representation (both factual and fictional) that in-
evitably shape our view of reality. The media are undoubtedly the major 
contemporary means of cultural expression and communication: to become 
an active participant in public life necessarily involves making use of the 
modern media. (5)   

 
Kommunikativa och kulturella kompetenser omfattar också en förmåga 
att kunna röra sig mellan olika medier och olika språk ”där ut- och in-
trycksformerna står i dialog med och utgör ett stöd för varandra”, skriver 
språk- och skolforskaren Caroline Liberg (2003b:22). Att få lära sig att 
hantera olika resurser för representation, både att ta del av dem och ha 
förmåga att kritiskt granska deras innehåll, är en demokratifråga (Kress 
1995, 2003). Till demokratifrågorna hör också att få utveckla resurser för 
att kunna göra sin röst hörd. Det handlar om kulturell yttrandekompetens 
och kulturell yttrandefrihet, dvs. om att själv kunna kommunicera med olika 
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uttrycksmedel och att få lov att använda sig av en repertoar av olika re-
surser i det man vill kommunicera (Aulin-Gråhamn & Thavenius 
2003:12, 41).  

Den kritiska kompetensen 

Att i skolan få utveckla kompetenser för att kunna förstå, analysera och 
förhålla sig kritisk framhålls av många debattörer och forskare som yt-
terst viktigt (se t.ex. McCormick 1994, Thavenius 1995, Andersson, L. G. 
m.fl. 1999, Drotner 1996 och Persson 2000). All kultur präglas av värde-
ringar och ett granskande och kritiskt förhållningssätt måste därför till-
lämpas för alla kulturformer, höga såväl som låga.   
 Enligt litteraturteoretikern Kathleen McCormick (1994) innebär criti-
cal literacy att ha kunskap och förmåga att se hur läs- och skrivpraktiker 
och olika kulturella yttringar är relaterade till samhälleliga förhållanden, 
”to learn to read the world simultaneously with learning to read the 
word” (64): 

 
For if students are to learn how to read the world critically, they must be 
given access to discourses that can allow them to analyse that world, dis-
courses that can enable them to explore the ways in which their own reading 
acts, as well as the texts of their culture, are embedded in complex social 
and historical relations. (49)  

 
McCormick ser människor som aktiva, potentiellt motståndskraftiga och 
handlande subjekt inom de diskurser som formar den kultur de lever i. 
Elever ska inte positioneras som enbart mottagare av kunskap utan ges 
en aktiv roll i produktion av kunskap och mening, skriver McCormick 
(53).  
 För att kunna spela en sådan aktiv roll räcker det inte att lära sig ett 
antal färdigheter i snäv kognitiv och teknisk mening, att knäcka koder. 
Isolerade färdigheter ger inte tillräcklig beredskap för att orientera sig i 
en föränderlig värld och än mindre för att bli en aktiv deltagare i föränd-
ringsprocesserna. Språkvetaren Brian Street (2001) menar att läs- och 
skrivförmågor måste kopplas till sammanhang och ges en sociokulturell 
inramning där också de maktrelationer som läs- och skrivförmågor är 
inbäddade i, blir föremål för reflektion och diskussion (297f).  
 I anslutning till McCormick och Street menar jag att undervisningen 
ska syfta till att ge eleverna redskap för att kunna formulera rationella 
och kunniga omdömen om världen. Att förstå en enskild text och kunna 
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koppla den till sin egen värld är inte tillräckligt för att utveckla den kritis-
ka förmåga som författarna avser. Istället betonas vikten av att förstå att 
det finns ett samband mellan sociala förhållanden och de läs- och skriv-
praktiker som finns i en kultur och att alla människor inte har samma 
tillgång till dessa. Eleverna behöver  bli medvetna om hur och varför de 
själva och andra läser och skriver på ett visst sätt. Den kritiska förmågan 
handlar också om att kritiskt granska de historiska och ideologiska för-
hållanden en text produceras och reproduceras i.    

Med fokus på kommunikation och meningsbärande sam-
manhang 
I det föregående avsnittet om de kulturella förändringarnas karaktär och 
konsekvenser poängteras det ökande behovet av refleksivitet och kom-
munikation som redskap i socialt handlande och kunskapsutveckling. 
Refleksivitet och kommunikation ses av Rasmussen (1996) som ett 
oundgängligt redskap i den sociala process där vi ”stämmer av oss själva” 
och gör våra val. Skolans viktigaste uppgift är därför, menar Rasmussen, 
att skapa möjligheter för eleverna att relatera till andra i en ”stadig rekur-
sivt vekselvirkende bevegelse mellom selv- og fremmedreferanse”, under 
jämlika och demokratiska villkor (58). Den enskildes kunskaper, normer 
och värden synliggörs i relation till omvärldens och gör det möjligt att 
reflektera över de gränser och kriterier som ligger till grund för de egna 
valen, att ”observera sig själv och sin egen observation”(131). Våra val 
blir säkrare om vi får möjlighet att möta andras i kommunikation på lika 
villkor, där olika konstruktioner av verkligheten kan respekteras, diskute-
ras och kritiseras. En stark läromiljö, skriver Rasmussen, bygger på kol-
lektivet där ett förståelseöverskott kan skapas genom att något blir ut-
tryckt på en mängd olika sätt. För den enskilde ger det en större reperto-
ar och ökade möjligheter till förståelse. Ömsesidigheten, växelspelet mel-
lan individen och en omvärld av goda kommunikationspartners, har av-
görande betydelse i en undervisning där kriteriet på framgång är förståel-
se (133ff). 
 Kommunikation, dialog och samspel är positivt laddade begrepp. 
Men kommunikation på lika villkor förutsätter en ömsesidighet som är 
svår, kanske omöjlig, att uppnå eftersom maktaspekter alltid finns närva-
rande i allt socialt handlande. Kommunikation har alltid ett syfte, vill 
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påverka på något sätt, såväl inom reklam och politik som i undervisning. 
Människan är en i grunden kommunicerande varelse men det finns en 
övertro på att alla människor har förmåga att tala i egen sak och göra sin 
röst hörd i det offentliga, skriver kommunikationsforskaren Viveka 
Adelswärd (2003). Dialogen kan användas för att få makt och inflytande 
samtidigt som den är ett viktigt instrument för demokratin. I ett demo-
kratiskt perspektiv handlar dialog lika mycket om att lyssna och ta in den 
andres perspektiv som att själv få ordet.           

Dialogen och elevernas lärande 

Möjligheten till aktivt deltagande i dialog, kommunikation och interak-
tion med andra har av flera forskare inom det didaktiska fältet lyfts fram 
som en viktig betingelse för elevernas lärande (Dysthe 1995, Hoel 1995, 
Langer 1995, Applebee 1996, Nystrand 1997). Inspirationen till ett per-
spektiv på undervisning och lärande där kommunikation sätts i centrum 
hämtas ofta från teoretiker som John Dewey, Lev Vygotskij och Michail 
Bakhtin6. Meningsskapandet eller kunskapens innebörd ges hos Dewey 
en förankring i kommunikativa processer, dvs. där ”kunskap görs till föremål 
för en gemensam betraktelse, begrundan, diskussion och debatt”, och 
inte i det individuella medvetandet (Dewey 1927, Ljunggren 1993:16). 
Vygotskij menar att ursprunget till högre mentala funktioner måste sökas 
i kulturen, i det sociala rum som individen är infälld i. Det sociala sam-
spelet är själva utgångspunkten för lärande och individuell utveckling 
(Dysthe 2003:75ff, Wertsch 1991:25f).  
 Hos litteraturforskaren Bakhtin ses, på överordnad nivå, själva män-
niskans existens som dialogisk. Jaget är socialt konstruerat och vi kan 
bara se och förstå oss själva i relation till ”den andre”. Att leva är att vara 
i en oavslutad dialog med andra människor. ”The very beeing of man 
(both external and internal) is the deepest communion. To be means to 
communicate.” (Bakhtin 1984:287). På mikronivå ses dialogen som 
grundläggande för hur mening och förståelse skapas. Mening existerar 
inte i språket oberoende av den som talar och av kontexten för yttrandet. 
Den existerar inte i individens medvetande och skapas inte av individen 
utan i samspelet mellan kommunicerande individer i specifika kontexter 

                                                           
6 Namnet stavas olika av olika översättare, Bakhtin eller Bachtin. I referenser 
använder jag Bakhtin eller Bachtin beroende på den stavning som används i den 
aktuella översättningen. I övrigt använder jag Bakhtin. 
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(Dysthe 2003:97f). Det är i detta mellan, i dialogens rum, som mening kan 
skapas och återskapas; i spänningen mellan olika röster som möts, mellan 
olika divergerande perspektiv som konfronteras.  
 Att dialogen alltid innebär en kamp mellan jaget och ”den andre” är 
centralt hos Bakhtin. Även om alla yttranden i princip är dialogiska, i den 
meningen att det står i ett dialogiskt förhållande till andra yttranden och 
bär spår av andras röster, existerar också det monologiska användandet 
av ordet. I sin extrema form förnekar monologen att det existerar ett 
annat medvetande med lika rättigheter och skyldigheter utanför sig själv, 
skriver Bakhtin:  

 
Monologue is finalized and deaf to other´s respons, does not expect it and 
does not acknowledge in it any decisive force. […] Monologue pretends to be 
the ultimate word. (Bakhtin 1984:293)       

 
I Opening Dialogue (1997) diskuterar språforskaren Martin Nystrand klass-
rumsinteraktion med utgångspunkt i Bakhtins dialogbegrepp. I det mo-
nologiska klassrum Nystrand beskriver är både frågor och svar bestämda 
på förhand. Läraren kontrollerar också diskussionen genom att ge ut-
rymme för vissa ämnen eller frågor medan andra exkluderas. Genom att 
utvärdera istället för att svara på elevernas kommentarer och idéer för-
minskas elevernas möjligheter till aktivt deltagande i öppen dialog (12). 
Att kontrollera en texts innebörd genom att utesluta läsarens/elevens 
aktiva konstruktion av mening i förhållande till texten betraktar Nystrand 
som en extrem form av monologism (13). Naturligtvis konstruerar ele-
ven sin mening, något annat är inte möjligt, men den blir svår att kom-
municera i ett klassrum där innebörden ses som given på förhand. Även 
om elevens roll i en monologisk undervisning blir att gissa sig fram till 
den ”rätta” innebörden är elevens förståelse dialogiskt konstruerad.   
 I anslutning till Bakhtin menar Nystrand att interaktionen i ett klass-
rum, liksom i annan interaktion, aldrig kan vara sant monologisk men att 
interaktionen används som om den vore det. Den monologiska under-
visningen misslyckas alltid med att tysta klassrummets inneboende fler-
stämmighet genom de olika former av motstånd som föds av det auktori-
tära ordet (13). I min studie finns flera exempel på motstånd i form av 
elevernas blickar, suckar, lågmälda kommentarer och beteenden som går 
vid sidan av den offentliga klassrumsdiskursen. Det motspel som iscen-
sätts av Industriprogrammets elever i kapitel 4 ger exempel på mer radi-
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kala brott mot klassrummets dominerande koder och kan innehålla såväl 
öppen kritik mot undervisningen som mer subversiva inslag som t.ex. att 
strunta i uppgifter, lämna klassrummet eller rikta lärarens uppmärksam-
het mot annat än lektionsinnehållet. Dialogen framhärdar genom att 
elevernas röster trots allt gör sig gällande, på ett yttre eller ett inre plan, i 
det monologiskt organiserade klassrummet. 
 Mot det monologiskt organiserade klassrummet ställer Nystrand det 
dialogiskt organiserade. Det dialogiska klassrummet utgör ett offentligt 
rum för deltagarnas olika röster. Lärares, elevers och olika texters röster 
ska idealt representera olikheter med avseende på klass, kön och etnici-
tet, och därmed erbjuda en mångfald av perspektiv. Pluralismen ger 
bränsle åt dialogen. Genom interaktionen mellan deltagarna och mellan 
deltagarna och det material som successivt förs in i klassrummet för-
handlas kunskap och förståelse kollektivt (18). Kvaliteten på interaktio-
nen i klassrummet är avgörande för kvaliteten på elevernas lärande, me-
nar Nystrand, och det mest grundläggande är att se eleverna som resur-
ser och värdera deras bidrag som viktiga källor till kunskap: 

 
Furthermore, when teachers ask questions about what students are thinking 
(and not just to se whether students have done their homework), and when 
they ask questions about students’ previous answers, they promote funda-
mental expectations for learning by seriously treating students as thinkers, 
that is, by indicating that what students think is important and worth exam-
ining. (28)     

            
Det dialogiska klassrummet är centralt också för den amerikanske littera-
tur- och läroplansforskaren Arthur N. Applebee (1996, 2000). Enligt 
Applebee bör undervisningen utformas så att den bjuder in eleverna till 
ett aktivt deltagande och ger utrymme för olika perspektiv i ett utfors-
kande arbete. I det utforskande arbetet står samtalet i fokus och omfattar 
både att läsa, skriva, tala och lyssna. För att ett sådant aktivt deltagande 
ska kunna ske måste större vikt läggas vid valet av innehåll för elevernas 
studier. Applebee menar att det finns ett nära samband mellan de kon-
ventioner för deltagande som utvecklas i klassrummet och valet av inne-
håll. De samtal som elevernas ska bjudas in att bli aktiva deltagare i ska 
anknyta till levande samtalstraditioner, dvs. till pågående samtal om so-
ciala och samhälleliga frågor (Applebee 1996:39, Applebee m.fl. 
2000:426). Sådana frågor har förutsättningar att upplevas som menings-
fulla att utforska av eleverna och de uppmuntrar till dialog och debatt. 
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Liksom Nystrand poängterar Applebee vikten av att i samtalen inkludera 
många olika röster och erfarenheter, från förr och nu, från litteratur och 
medier och från elever och lärare. Innehållets struktur och de konventio-
ner för deltagande som utvecklas i klassrummet utgör, enligt Applebee, 
viktiga betingelser för att skapa sammanhang och kontinuitet i elevernas 
studier (Applebee m.fl. 2000). Applebees perspektiv på innehåll och del-
tagande utvecklas och tillämpas i kapitel 6, ”Sammanhang och kontinui-
tet i klassrummets praktik”.  
 I Applebees resonemang om innehållets, sammanhangens och det 
aktiva deltagandets betydelse finns paralleller till en utbildningsfilosofisk 
diskussion som i Sverige haft sin främsta företrädare i Tomas Englund.7 
I nästa avsnitt redogör jag kortfattat för Englunds resonemang om att 
undervisningen får olika innebörder beroende på vilket innehåll som 
väljs men också vilket sammanhang innehållet bäddas in i.               

Meningsbärande sammanhang 

Englund menar att valet av innehåll gör skillnad dvs. undervisningen får 
olika politiska och moraliska innebörder beroende på vilket innehåll som 
väljs. Vad som också gör skillnad är hur mötet mellan lärare och stude-
rande gestaltas (Englund, T. 2004:14). Med utgångspunkt i ett sociokul-
turellt och ett sociopolitiskt perspektiv betraktas undervisnings- och 
lärandeprocesser inte som åtskilda t.ex. som förmedling respektive inlär-
ning av kunskap. Istället ses de som kommunikativa processer där det ömse-
sidiga utbytet, dialogen mellan deltagarna, är det centrala. Vidare ses de 
kommunikativa processerna som diskursiva till sin karaktär. Detta inne-
bär, enligt Englund, att det alltid finns moral- och maktdimensioner när-
varande i alla undervisningssituationer, att de alltid ger uttryck för ett 
perspektiv, för ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. ”[…] kun-
skapen/innehållet i processerna är perspektiverad och perspektiverande. 

                                                           
7 Teoretiska utgångspunkter och perspektiv i denna utbildningsfilosofiska dis- 
kussion hämtar Englund delvis från den klassiska pragmatismen, främst Dewey och 
Mead, och från den kritiska pragmatismen med företrädare som Rorty, Bernstein, 
Habermas och Cherryholmes. Nya impulser kommer från ett sociokulturellt 
perspektivet på lärande (Säljö 2000, Säljö 2005) som förenas med ett sociopolitiskt 
perspektiv på undervisning. Det sociopolitiska perspektivet öppnar upp för 
möjligheten att se de processer där meningsskapande och kunskaps- utveckling sker 
som kommunikativa och kontingenta när det gäller vilken mening som skapas 
(Englund, T. 1998, Englund, T. 2004:14).        
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Kunskapen är således alltid värdebemängd och samtidigt som den säger 
något utesluter den något annat.” (Englund, T. 1998:10).    
 Enligt Englund är det synnerligen viktigt att lärare är medvetna om 
det handlingsutrymme de har i val av innehåll och att de utvecklar kun-
skap om vilka konsekvenser valet av olika handlingsalternativ får för 
elevernas meningsskapande och kunskapsbildning. Begreppet menings-
skapande har blivit allt vanligare i den pedagogiska litteraturen och får 
där ersätta ord som undervisning och lärande. Flera forskare betonar, 
liksom Englund, sammanhangets eller kontextens betydelse för menings-
skapandet och att meningsskapandet är relationellt och producerat i soci-
al handling. Hos pedagogikprofessorn Gunilla Dahlberg m.fl. (2002) är 
begreppet meningsskapande centralt och definieras på följande sätt: ”Att 
skapa mening inbegriper dialogiska och kritiskt reflekterande processer 
med utgångspunkt i konkret mänsklig erfarenhet”(162). Också Roger 
Säljö (2000) betonar kontextens betydelse för meningsskapandet. Våra 
handlingar ingår alltid i en kontext och de blir begripliga och får sin me-
ning genom denna kontext (135).     
 Demokratifrågan är central i Englunds arbeten. Det handlar om att 
unga människor i skolan ska få utveckla kommunikativa kompetenser för 
att ”rationellt kunna diskutera värdefrågor” och att som medborgare i en 
demokrati få möjlighet att ta aktiv del i ”kollektiva strävanden och priori-
teringar”.8 Bortom undervisningens yta finns, menar Englund, olika ra-
tionaliteter för undervisning dvs. ”skilda meningsbärande sammanhang som 
undervisningen kan inordnas i” (Englund 1995:50):  

 
Undervisning kan således […] innebära aktiviteter med helt skilda innebör-
der för de deltagande i processen beroende på val av innehåll och hur detta 
innehåll ges ett meningsbärande sammanhang – hur det kontextualiseras – 
samt hur öppen undervisningsprocessen är (om den syftar till inlärning av 
givna svar eller om den har ett utrymme för kunskapande). (50) 

 
Rationalitetsbegreppet relateras till tre utbildningskonceptioner; patriar-
kalisk, vetenskapligt-rationell och demokratisk (Englund, T. 1993, Eng-
lund, T. 1995). Dessa innebär tre olika sätt att tänka kring vad utbildning 
syftar till. Undervisningens mening och rationalitet får olika betydelser i 
de olika konceptionerna som var och en har sin historiska och sociala 
                                                           
8 I Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella utmaningar (2001) 
diskuterar Tomas Englund förutsättningarna för att utveckla barns och ungas 
demokratiska kompetens genom s.k. deliberativa samtal.  
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förankring. Samtidigt överskrider konceptionerna historien genom att de 
finns närvarande i vår tids debatt om vad utbildning kan vara.  
 Den patriarkala konceptionen vilar på en auktoritär undervisning där 
värdeöverförandet är det primära. I första hand är konceptionen för-
knippad med den svenska folkskolan och massutbildningssystemet men 
kan också återfinnas i dagens privata och på religiös grund formade al-
ternativ. I den vetenskapligt-rationella konceptionen relateras skolans 
ämnen och undervisningen till vetenskapliga discipliner. Det är den ve-
tenskapligt belagda kunskapen, förvandlad till förenklad skolkunskap och 
betraktad som entydiga fakta, som förmedlas. Den vetenskapligt-
rationella konceptionen ersätter den patriarkala efter andra världskriget 
då utbildningssystemet byggs upp i relation till ekonomiska och arbets-
marknadsmässiga krav. Den demokratiska konceptionen slutligen utgår 
från en kommunikativ rationalitet där samtalet står i centrum för utforskan-
de och kritisk granskning av olika perspektiv och kunskaper. All kunskap 
är förankrad och producerad i specifika kontexter, där den också har sin 
värdemässiga förankring. Därför är det viktigt att undervisning ger ut-
rymme för olika perspektiv och möjligheter för eleverna att kritiskt 
granska, formulera argument och ta ställning. Mellan den vetenskapligt-
rationella utbildningskonceptionen och den demokratiska finns inga oö-
verstigliga motsättningar, skriver Englund. ”Den förra kan, genom att ta 
fasta på förekomsten av skilda vetenskapliga perspektiv, ge den demokra-
tiska undervisningskonceptionen dess nödvändiga kvalitet.” (Englund, T 
1993:36).  
 I min undersökning av hur svenskundervisningen utformas i fyra 
gymnasieklasser kommer frågan om lärarnas överväganden kring valet av 
innehåll och sammanhang samt elevernas möjligheter till aktivt deltagan-
de i dialog med andra att analyseras och diskuteras. I analysen görs också 
kopplingar till olika traditioner och värderingar som undervisningen i 
svenska kan styras av.     

Svenskämnets traditioner och värderingar 
Lärare blir i större eller mindre grad bärare av ett ämnes traditioner. Med 
traditioner avses de synsätt, värderingar och ideal som etableras och be-
varas inom en ämneskultur. Dessa låter sig inte alltid utmanas av nya 
direktiv i form av läro- och kursplaner. I de högre stadiernas svenskämne 
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är t.ex. kunskaper om litteraturen och dess historia en del av ämnets arv, 
ett arv som fyllt en kulturarvsförmedlande funktion. Ett ämnes traditio-
ner manifesteras i valet av innehåll: texter, frågor och kunskapssamman-
hang, och i ämnets arbetsformer. Med traditionen följer de värderingar 
som traditionen omfattar och som styr vilken kunskap som väljs och ges 
auktoritet. Alla undervisningssituationer blir på så sätt värdebemängda 
(Englund, T. 1998:10). Litteraturundervisningen har i stor utsträckning 
bevarat sin kulturarvsförmedlande roll samtidigt som de värden som 
betonats, t.ex. arv och nation, smakfostran, social fostran, mellanmänsk-
lighet, har skiftat mellan olika skolformer och över tid (Brink 1992, Da-
nielsson 1988, Englund, B. 1997, Martinsson 1989, Thavenius 1991).          
 Alla skolämnen är historiska och sociala konstruktioner, på samma 
gång beroende av tidigare perioders fast etablerade förhållningssätt som 
av sociala, kulturella och politiska förändringar. Kulturella resurser, kun-
skaper och färdigheter, har byggts upp historiskt i vårt samhälle och vi 
tillägnar oss dem och för dem också vidare genom kommunikation och 
interaktion med andra. Traditioner bär på kunskaper som utgör ”the 
tools för making sense of and living in the world” (Applebee 1996:2). 
Sedda i ett sådant perspektiv erbjuder traditioner kulturellt konstituerade 
redskap för att förstå, kunna och göra och utgör på så sätt viktiga förut-
sättningar för kunskapsproduktion (2). Men traditioner har också en 
annan sida som gör att vi inte kan ta de kunskaper de bär på för givna.   
 Med traditionen följer alltid vissa normer, värderingar och perspektiv, 
medan andra exkluderas (Englund, T. 1998:10). Traditioner kan verka 
styrande och begränsande för vår tankeförmåga och därmed bli ett hin-
der för nya perspektiv och ny kunskap. Därför är det viktigt att se det 
innehåll som traditionen bär upp som perspektiv som kan ifrågasättas 
och granskas kritiskt men också att synliggöra och granska konkurreran-
de perspektiv. Det gäller att granska de ord som används, vad som räk-
nas som kunskap och att kritiskt reflektera över vilka som haft privilegiet 
att forma och formulera denna kunskap och vad det får för konsekven-
ser.  

Skolkultur och lärarkultur 

Ett ämnes traditioner och värderingar återspeglas på olika sätt i rutiner 
och läromedel och i de diskurser om ämnet som råder i den specifika 
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skolkultur där läraren arbetar.9 Ett skolämne kan utformas olika på olika 
skolor och olika beroende på t.ex. vilka gymnasieprogram som domine-
rar och därmed vilka elever skolan vänder sig till. Svenskämnet i gymna-
sieskolan bär t.ex. på traditionen att utforma ämnet olika beroende på 
om inriktningen är yrkesförberedande eller studieförberedande. 
 Valet av innehåll avspeglar både ämnets värderingar och den enskilde 
lärarens värderingar av eleverna och deras behov. Undervisningsmiljön 
och den lärarkultur som lärare är en del av är viktiga för förståelsen av 
lärarnas val av innehåll och hur de väljer att iscensätta sin undervisning 
(Hargreaves 1998:176). Skolkulturen och den lärarkultur som utvecklas 
av kollegor i ett arbetslag eller i ett skolämne är en kontext inom vilken 
både undervisningsstrategier och innehåll väljs. I lärarkulturen utvecklas 
traditioner och värderingar som bevaras över tid och vars övertygelser, 
vanor och handlingssätt förs vidare till nya och oerfarna lärare. Det kan 
vara svårt att ha en annan uppfattning i en kultur som formats under 
lång tid och är kollektivt accepterad, inte minst för att kulturen ger ”me-
ning, stöd och identitet åt lärarna och deras arbete” (176). Detta hindrar 
inte att de enskilda lärarnas undervisning kan ha radikalt olika utgångs-
punkter på en och samma skola.           

Kulturellt och symboliskt kapital 

Orsakerna till att undervisningen i svenska, liksom i andra skolämnen, ser 
ut som den gör måste också sökas utanför skolans domän, i det omgi-
vande samhällets värderingar. Där finns olika intressenter som, ofta i 
strid med varandra, företräder olika uppfattningar om människan och 
samhället, om kunskap, språk, kultur och kulturella värden. Det kulturel-
la kapital som svenskämnet förvaltar har en historisk och social förank-
ring och speglar dominerande samhällsklassers uppfattningar om vilken 
kultur som ska ”kännas igen” och ”erkännas” som värdefull och som 
elever ska få tillgång till. Kulturellt kapital, t.ex. kunskaper om litteratur 

                                                           
9 Begreppet skolkultur kan definieras snävt som t.ex. skolklimat eller lärarkultur men 
används här i en mer helhetlig bemärkelse. Skolan är en blandning av olika kulturer 
som kan samspela eller ställas mot varandra. Variationer finns med avseende på t.ex. 
normer och traditioner, olika institutioner och deras betydelse, hur artefakter, som 
t.ex. skolbyggnader, skapar möjligheter eller hinder, skolans klimat eller anda, hur 
sociala relationer mellan individer ser ut, hur olika aktörer integreras och hur skolan 
anpassar sig till sin omgivning (Andersson, G. m.fl. 2003:16). 
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och förmåga att uttrycka sig formellt i tal och skrift, är en form av symbo-
liskt kapital som ger tydliga signaler om social och klassmässig tillhörighet 
(Bourdieu 1984b, Broady 1990:171).10 Att besitta ett kulturellt kapital 
innebär mer än att ha faktakunskaper och formella färdigheter. Det kul-
turella kapitalet måste kunna hanteras som symboler och resurser i de 
verksamheter (fält) eller sociala grupper där de kan ha verkan. Ett kultu-
rellt kapital som fungerar symboliskt i skolan och inom vissa samhälls-
klasser och yrken erkänns inte nödvändigtvis som symboliskt kapital 
inom andra sociala grupper och verksamheter. 

Kultursociologen Pierre Bourdieu använder också begreppet habitus 
som avser ”system av dispositioner som tillåter människor att handla, 
tänka och orientera sig i den sociala världen” och som är ett resultat av 
sociala erfarenheter (Broady 1990:228). Dessa finns nedlagda i kroppen 
genom ”inkorporering” eller ”förkroppsligande” som tar sin början i den 
tidiga barndomen och är svåra att förändra. I familjen och i skolan lär sig 
barnet att hantera (”praktiskt bemästra”) sociala situationer på mer eller 
mindre olika sätt beroende på samhällelig status. Det kulturella kapitalet 
omfattar också ett lingvistiskt kapital som manifesteras i en språklig habitus, 
”socialt formade dispositioner vilka medför en viss benägenhet att tala 
och att säga bestämda saker (ett intresse av att uttrycka sig) och en viss 
förmåga att tala” (Bourdieu 1984a:27). Det språk en individ använder har 
alltid ett socialt och kulturellt ursprung. Att hävda sig språkligt innebär 
att man måste anpassa sig språkligt till en viss situation, dvs. till det språk 
som legitimeras i den specifika verksamheten eller i ett standardspråk. 
Det finns inga oskyldiga ord, inga språkliga innebörder som kan frikopp-
las från den situation där de används. Genom habitus blir orden förrädis-
ka, sättet att tala blir avslöjande. De värderingar och fördomar som följer 
                                                           
10 Pierre Bourdieu gör en åtskillnad mellan olika former av kapital som på olika sätt 
är relaterade till varandra. Individens ekonomiska resurser utgör ett ekonomiskt 
kapital medan realtioner, nätverk och grupptillhörighet utgör ett socialt kapital. 
Kulturellt kapital har med samhällelig status att göra och manifesteras genom 
kulturella tillhörigheter och preferenser, utbildning och titlar, bildning och ”smak”. 
(Bourdieu & Wacquant 1992, Callewaert 2003). Det mest betydelsefulla kapitalet, 
enligt Bourdieu, är symboliskt kapital dvs. ”det som av sociala grupper igenkänns som 
värdefullt och tillerkänns värde” (Broady 1990:171). Symboliskt kapital är ett mer 
allmänt begrepp som kan innefatta alla andra kapital. Dessa fungerar symboliskt då 
de erkänns och får sin verkan i olika sociala och historiska kontexter. Det är den 
ojämlika fördelningen som gör kapital till kapital. Erkänt kapital används för att 
upprätta och upprätthålla skillnader och är därmed förbundna med makt 
(Callewaert 2003:148).     
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på ett socialt, vardagligt eller dialektalt språkbruk medför alltid en risk att 
man ”gör bort sig” (29): 

 
En del blir ålagda tystnad eller ett hyperkontrollerat språk, medan andra kan 
åtnjuta friheten i ett självsäkert språkbruk. […] Sinnet för de egna språkliga 
produkternas värde utgör en fundamental dimension av sinnet för den plats 
man intar i det sociala rummet. (54)     

 
Att ärva ett kulturellt kapital genom sin familjetillhörighet innebär att 
man lättare kan förhålla sig till skolans kultur, inte i första hand genom 
att man har faktakunskaper utan genom att man kan röra sig med de 
kunskaper man har i förhållande till hela situationen. Det innebär också 
att kunna hantera det kulturella kapitalet som ett redskap för att upprätt-
hålla eller förbättra sin position i förhållande till andra inom verksamhe-
ten. Kulturellt kapital är brukbart i sociala relationer och därmed alltid 
förbundet med makt (Callewaert 2003:139f).  
    Traditioner har betydelse för vad som räknas som kulturellt och sym-
boliskt kapital inom olika verksamhetsfält och inom olika sociala grupper 
men kapitalet är samtidigt föränderligt och fungerar bara så länge det 
erkänns som värdefullt. 

Olika svenskämnen – olika traditioner 

Debatten om svenskämnets kulturella innehåll har bl.a. präglats av värde-
ringar kring kulturens höga och låga former (Persson 2000). Högt och 
lågt kan också användas för att beskriva svenskämnets olika traditioner 
för olika elevgrupper och ge exempel på hur eleverna via skolan sociali-
seras in i olika sociala och kulturella sfärer.  
 Litteraturvetaren Gun Malmgrens avhandling Gymnasiekulturer – Lära-
re och elever om svenska och kultur (1992) är en studie av elevers och svensk-
lärares vardagskultur och uppfattningar om det kulturella innehållet i 
svenskundervisningen men också om fritidens kulturaktiviteter. Under-
sökningen genomfördes i det gamla linjegymnasiet i slutet av 1980-talet 
och omfattade fyra gymnasieklasser med olika inriktning. Resultatet visar 
bl.a. att svenskämnet ser olika ut på de olika linjerna. Naturvetar- och 
humanisteleverna socialiseras in i en högkulturell litterär bildning medan 
verkstads- och konsumtionseleverna orienterar sig mot en populärkultur 
som markerar låg status. Att svenskämnet utformas olika för olika elev-
grupper är ett exempel på hur skolan reproducerar sociokulturella skill-
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nader genom att elever med olika bakgrund socialiseras in i olika kultu-
rella sfärer (299).  
 I artikeln ”Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och mot-
stånd” (1991), gör Gun Malmgren en genomgång av kursplanerna för 
svenskämnet från 1960-talet och framåt. Kursplanerna visar att det fun-
nits tydliga skillnader i vad man förväntat sig av olika elevgrupper. Ge-
nom Lgy 70 integrerades den gamla yrkesskolan, fackskolans tvååriga 
linjer och gymnasielinjerna till en skolform. I den nya gymnasieskolan var 
läroplanen densamma för alla elever men kursplanerna hade olika timtal 
och ambitionsnivå för olika elevgrupper. Resultatet blev en fortsatt upp-
delning i ett ”lägre” och ett ”högre” svenskämne. Det ”lägre” svenskäm-
net, för de praktiskt inriktade gymnasieutbildningarna, var elevcentrerat 
och motivationsinriktat och hade ett tydligt fokus på färdighetsträning. 
Den skönlitterära läsningen var ofta tematiskt upplagd eller fri, dvs. ele-
verna valde själva vad de ville läsa. Det ”högre” svenskämnet, för de 
studieförberedande och mer teoretiskt inriktade utbildningarna, var mer 
ämnescentrerat och stor vikt lades vid kronologisk litteraturhistoria, 
epokstudier, termer och begrepp. Språkstudierna var inriktade mot be-
härskning av det offentliga språket (112).  
 Beskrivningen ger en bild av två olika traditioner för hur undervis-
ning i svenska kommit att utformas för olika elevgrupper. Skillnaderna i 
innehåll och ambitionsnivå mellan det ”högre” bildningsinriktade 
svenskämnet för treåriga linjer och det ”lägre” förenklade och färdighets-
inriktade för de tvååriga linjerna har levt vidare efter 80-talets reformer 
då en kursplan i svenska skulle gälla för alla elever i gymnasieskolan. 
Genom Lpf 94 (1994) blev kursplaner, betygskriterier och antal timmar 
för svenskämnets obligatoriska kurser samma för alla elever men också 
efter reformen utformas svenskämnet olika för olika elevgrupper. Den 
faktor som tycks ha störst betydelse för vilken svenskundervisning ele-
verna får är programtillhörigheten (Ask 2005:60).   
    I Svenskundervisning i grundskolan (1988/1996) beskriver litteraturvetaren 
Lars-Göran Malmgren olika svenskämnen med utgångspunkt i de tre 
svenskämneskonceptionerna svenska som färdighetsämne, svenska som littera-
turhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.11 I kon-

                                                           
11 För en fyllig beskrivning av de tre ämneskonceptionerna, kopplad till en analys av 
de nuvarande kursplanerna för svenska A och B, se Eva Hultins avhandling 
Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning (2006).  
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ceptionen svenska som färdighetsämne är undervisningen inriktad på 
träning av basfärdigheter. Ämnet splittras upp i olika moment där inne-
hållet har sekundär betydelse. Färdighetsämnet är framförallt ett språk-
ämne med fokus på språket som system. Litteraturläsningen är skild från 
färdighetsträningen och får ofta litet utrymme (87).  
 I det litteraturhistoriska bildningsämnet är ämnets centrala uppgift att 
behandla ett urval texter och författare som anses speciellt värdefulla att 
överföra kunskaper om till nästa generation. Ämnets uppgift är att för-
medla ett kulturarv som kan tjäna som gemensam kulturell referensram. I 
denna konception har kunskaper om språket i form av t.ex. grammatik 
och språkhistoria också sin givna plats (88). Därmed knyter bildnings-
ämnet an till den traditionella uppdelningen av svenskämnet i de två 
delarna litteraturen och språket som har sin motsvarighet i de två akade-
miska institutionerna litteraturvetenskap och nordiska språk. Denna tu-
delning präglar än idag utbildningen av gymnasielärare i svenska. 
 Det erfarenhetspedagogiska svenskämnet utgår från elevernas erfa-
renheter och förutsättningar och eftersträvar äkta kommunikativa sam-
manhang. Nyckelord är funktionalisering, sammanhang och kunskapssö-
kande arbete och ett viktigt mål är att utveckla elevernas sociala och hi-
storiska förståelse. Litteraturen ses som en källa till kunskap om mänskli-
ga erfarenheter (89).      
 Konceptionerna är teoretiska konstruktioner och kan därför vara 
svåra att finna i praktiken i sin renodlade form men lärares uppfattningar 
om ämnets innehåll och syften gör att de ofta strävar åt någon av kon-
ceptionerna (89). När jag i avhandlingen talar om olika gestaltningar eller 
konstruktioner av svenskämnet är det ämnet i praktiken som avses. Prak-
tiken avslöjar en mer dynamisk sida av ämnet till skillnad från koncep-
tionernas teoretiska och mer statiska beskrivningar. Eva Hultin (2006) 
visar i en ämneskonceptionell analys av de nuvarande kursplanerna för 
Svenska A, Språket och människan, och Svenska B, Språk, litteratur och sam-
hälle, att det är möjligt att tolka kursplanerna som stödjande för vilken 
som av Malmgrens tre ämneskonceptioner. Kursplanerna ger på så sätt 
utrymme för enskilda skolor och lärare att hålla fast vid sina inarbetade 
traditioner för svenskundervisningen. Samtidigt kan lärare som söker nya 
vägar finna stöd för alternativa val av innehåll och arbetssätt, skriver 
Hultin (92). 
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Avhandlingens röster 
Den undersökning som avhandlingen bygger på gjordes under läsåren 
2003/2004 och 2004/2005. Det empiriska materialet samlades in i fyra 
gymnasieklasser med olika programtillhörighet och består i huvudsak av 
observationer i klassrum där svenskämnets innehåll förhandlas och ge-
staltas, samt av kvalitativa intervjuer med elever och lärare. I det här av-
snittet presenterar jag de elever och lärare som deltagit i intervjuunder-
sökningen och vars röster läsaren sedan kommer att möta i avhandling-
ens empiriska del. Ett av syftena med presentationen är att underlätta för 
läsaren att orientera sig i den mångfald av röster som kommer att höras. 
När det gäller redovisningen av undervisningsförlopp kan i enstaka fall 
också röster från elever som inte intervjuats förekomma. Huvudsyftet är 
dock att ge en bild av några samverkande faktorer som tillsammans speg-
lar en vidare social och kulturell kontext av betydelse för förståelsen av 
utsagor och undervisningsförlopp. Kunskaper om elevernas livsvärld och 
erfarenheter, deras sätt att förhålla sig till skola och utbildning liksom hur 
de tänker om sin framtid är ofta bristfälliga i skolans värld (se t.ex. An-
dersson, B.-E. 2001). Samtidigt utgör sådan kunskap en grundförutsätt-
ning för att skolan ska kunna möta olika elevgruppers och individers 
skiftande erfarenheter, intressen och behov. Därmed är de också viktiga 
för förståelsen av avhandlingens centrala frågor: Hur väljs och motiveras 
svenskämnets innehåll för olika elevgrupper? Vilka problem och fråge-
ställningar aktualiseras i elevernas möte med ämnet? Hur ser elever och 
lärare på svenskämnets innehåll? Vilka möjligheter för socialt samspel 
och meningsskapande erbjuds i arbetet med olika innehåll?  
 Med hjälp av studiens empiriska material lyfter jag fram faktorer som 
rör elevernas sociokulturella bakgrund, fritidsintressen, skolerfarenheter, 
gymnasieval och framtidsplaner. Presentationen av enskilda elever och 
lärare är kort för att sedan fördjupas i avhandlingens empiriska kapitel. 
Det är också framför allt där som läsaren möter rösterna i form av åter-
givna repliker, fällda i klassrummets offentlighet eller i intervjuer och 
informella samtal.     
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Barn- och fritidsprogrammet 

Eleverna på Barn- och fritidsprogrammet (BF)12 går på Tallskolan, en 
gymnasieskola i stadens periferi med enbart yrkesförberedande program i 
sitt utbud. Skolan domineras av pojkar på program som utbildar för tra-
ditionellt manliga yrken inom industri-, transport-, energi- och fordons- 
branchen. Varje program förfogar över en egen avdelning på skolan och 
vistas sällan utanför denna. Majoriteten av skolans elever är pojkar från 
landsorten som valt ett yrkesinriktat program. Enligt Skolverket (2006) 
väljer pojkar i glesbygder i stor utsträckning program som förbereder för 
ett yrke och där en del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (46). I denna 
mansdominerade miljö finns BF-klassen som i början av åk 2 består av 
19 flickor och fyra pojkar. Två av dessa elever avbryter sina studier under 
den tid undersökningen pågår. I BF-klassen väljer jag att intervjua Anna-
Karin, Emilia, Kia, Tilde, Jens och Pernilla. De kommer från likartade 
förhållanden när det gäller föräldrarnas klasstillhörighet. Anna-Karin och 
Emilia har en heterogen klassbakgrund där mamman är lärare och pap-
pan industriarbetare. Övriga elever kommer från homogena arbetar-
klasshem där föräldrarna har yrken som städerska, personlig assistent, 
lastbilschaufför, vaktmästare och maskinskötare.13 Eleverna har mycket 

                                                           
12 I den fortsatta framställningen används oftast förkortningarna BF (Barn- och 
fritidsprogrammet), IP (Industriprogrammet), NV (Naturvetenskapsprogrammet) 
och ES (Estetiska Programmet) för de fyra klasser som ingår i undersökningen. 
13 I intervjuerna lämnade eleverna uppgifter om föräldrarnas yrken. Föräldrarnas 
yrken har sedan fördelats på tre socioekonomiska kategorier; arbetarklass, lägre 
medelklass och övre medelklass. I kategoriseringen följer jag Bjurström (1997) som i 
sin tur bygger på Statistiska centralbyråns socioekonomiska indelning, den s.k. SEI-
indelningen (www.scb.se). I Bjurströms kategorier motsvarar arbetarklass SEI-
indelningens icke facklärda och facklärda arbetare, medan lägre medelklass 
motsvarar lägre tjänstemän och tjänstemän på mellannivå. Den tredje kategorin, 
högre medelklass, motsvarar SEI-indelningens högre tjänstemän och omfattar 
akademiker och fria yrkesutövare. Med heterogen klasstillhörighet avses att 
föräldrarna inte tillhör samma socioekonomiska kategori (Bjurström 1997:298). 
    Bjurström använder sig av kategoriseringen men kritiserar den samtidigt för att 
vara alltför grov. En klassindelning som bygger på yrkesklassificering kan t.ex. ”inte 
fånga in komplexiteten i den kulturella konstruktionen av sociala klasser” utan 
döljer snarare hur och i vilken utsträckning ekonomiska, sociala och kulturella 
faktorer samspelar, skriver Bjurström (298). I min studie ska klasstillhörigheten ses 
som en faktor bland flera andra som kan påverka sådant som elevernas val av 
utbildningsväg och sätt att förhålla sig till svenskämnets innehåll men också hur de 
bemöts av sina lärare.  
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gemensamt även när det gäller fritidsintressen, skolerfarenheter och 
framtidsplaner, men det finns också skillnader. 
 Anna-Karin och Emilia betraktar sig själva som storläsare av kär-
leks- och spänningsromaner. Ett viktigt kriterium för valet av både litte-
ratur och film är att innehållet ska kännas verkligt. Båda ser sig själva 
som esteter och hade bild och form på estetiska programmet som sitt 
förstahandsval, men säger sig vara nöjda med andrahandsvalet BF. De 
uppfattar att BF ger en bred utbildning där de också kan få utlopp för 
sitt intresse för skapande verksamhet. Emilia lyssnar på musik från 60- 
och 70-talet, ett intresse som hon delar med sin pappa. Favoritgruppen 
är The Doors. Hon berättar också om sitt engagemang för Djurens rätt 
och att hon är vegetarian sedan fyra år tillbaka. Emilia tittar också mycket 
på tv, mest dokumentärer och samhällsinriktade program. Hon har siktet 
inställt på att bli lärare för små barn. I Anna-Karins liv är det pojkvän-
nen, som just börjat läsa vid universitetet, som är viktigast. Hon umgås 
mycket med pojkvännens familj som uppmuntrar henne att satsa på sko-
lan. Anna-Karin vill bli socionom. 
 Kia och Tilde lever i stora familjer med flera småsyskon som de äg-
nar mycket tid åt vid sidan av skolarbete och fritidsintressen. Umgänget 
med kamrater och uteliv har hamnat mer i förgrunden under gymnasieti-
den. Tillsammans med sina kamrater spelar de tv-spel och tittar på doku-
såpor. För Kia blir det varken film eller läsning numera medan Tilde 
ibland läser skönlitteratur och ser film på video. Kia trivs på BF som är 
hennes förstahandsval. Hennes dröm är att bli psykolog men hon tror 
inte att hennes betyg kommer att räcka. Ett alternativ är att bli behand-
lingsassistent. Tildes förstahandsval var frisörprogrammet där hon visste 
att hon inte skulle komma in. I andra hand valde hon samhällsveten-
skapsprogrammet ”men där tror jag inte att jag hade passat in ändå så det 
gör ingenting att jag inte kom in”.14 Tilde trivs inte på BF och avbryter 
sina studier efter årskurs 2. Drömmen om att bli frisör finns kvar och 
hon väljer att praktisera på frisörsalong i väntan på att komma in på en 
frisörutbildning. 

                                                                                                                                   
 
14 Tilde (BF), Intervju:3.  Observera att elevintervjuerna inte är numrerade eftersom 
jag enbart gör en enskild intervju med varje elev.    
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 Jens stora intresse är att spela golf. Han tilbringar en stor del av sin 
fritid på golfbanan och han gillar också att spela fotboll. I övrigt är det 
musikintresset, pop och rock, som dominerar. Han har aldrig tyckt om 
att läsa skönlitteratur och när han ibland ser på film ska det helst vara 
komedier. Fantasy och science fiction avskyr han. Jens avstod från att 
söka till handelsprogrammet när han förstod att betygen inte skulle 
räcka. BF blev Jens förstahandsval och han säger sig vara nöjd med sitt 
val eftersom programmet ger en bred utbildning. Jens intresse för id-
rottsaktiviteter är något han delar med sina manliga klasskamrater. Där-
emot är de ingen av de intervjuade flickorna i BF som nämner idrott eller 
fysisk träning som något de utövar på sin fritid. Här skiljer sig BF-
flickorna från de intervjuade eleverna i övriga klasser där intresset för 
fysisk träning i olika former, kamp- och bollsport, joggning, styrketrä-
ning, aerobics och dans, nämns av en majoritet av eleverna. 
 Pernillas intressen kretsar kring USA dit hon drömmer om att få resa 
när hon blir klar med sin utbildning. Drömmen om att resa till USA har 
uppstått genom intresset för amerikanska 50- och 60-talsbilar och den 
musik som hon tycker hör till, främst Elvis men också Ozzy Osbourne 
och svensk dansbandsmusik. Hon gillar också att se film med djup och 
allvar och favoriten är American History X (1998) som hon sett flera gång-
er, både hemma och i skolan. Under sin uppväxt har Pernilla fått följa 
med sin pappa på långturer med lastbil. Hon gillar livet längs vägarna och 
har bestämt sig för att ta körkort för lastbil när hon slutat gymnasiet men 
hon vill också utbilda sig till fritidsledare. I längden tror hon att det blir 
trist att sitta ensam i en lastbil och då är det viktigt att också ha utbild-
ning för något annat.  

Samtliga elever i BF-klassen framhåller att gymnasieutbildningen är 
viktig för deras framtida möjligheter. Utbildningen uppfattas som bred 
vilket ses som en fördel särskilt av dem som inte har bestämda yrkespla-
ner. Flera elever i BF har emellertid ett relativt klart definierat yrke, t.ex. 
fritidsledare, lärare, socionom och behandlingsassistent, som mål för 
gymnasiestudierna. Samtidigt ställer de sig tveksamma, ibland tvivlande, 
till om de ska komma in på och klara av högskoleutbildningar. Deras 
tveksamhet och tvivel relaterar de till tidigare misslyckanden i skolan och 
till erfarenheter av en skoltrötthet som för Jens, Pernilla, Kia och Tilde 
fortfarande gör sig påmind. Den otrivsel och skoltrötthet som eleverna 
berättar om har olika orsaker. Anna-Karin framställer sig själv som omo-
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gen för sin ålder och när kamraterna ville vara mer vuxna inför högstadi-
et drog hon sig undan och blev tyst.  

 
Jag har aldrig känt att jag har varit bra i skolan. Jag hamnade i en klass där 
alla skulle ha MVG i allting. Och hela tiden så fort man hade haft ett prov så 
Vad har du? Vad har du? Jag klarade inte riktigt av den stressen.15  

 
Anna-Karin liksom Emilia upplevde skolan som svår och att kraven var 
höga. De var båda mycket skoltrötta men de skolkade aldrig. Jens, Kia 
och Tilde berättar om stökiga klasser och rädsla för klasskamrater som 
slåss och mobbar. Både Tilde och Pernilla har haft perioder under hög-
stadietiden då de skolkade från skolan och kom efter. Tilde räddades av 
sin mormor som hjälpte henne att komma ifatt. Pernilla skolkade så 
mycket att hon till slut fick anpassad studiegång och fick arbeta en dag i 
veckan samtidigt som hon fick hjälp att komma ifatt med skolarbetet. 
”Det var lite bättre men jag kände mig tvingad för att jag måste in på 
gymnasiet. Det är ungefär samma sak som nu för man måste ju för att 
komma vidare.”16     
 Jenny är BF-klassens svensklärare. Hon blev klar med sin utbildning 
2001 och fick sin första tjänst på Tallskolan där hon undervisar i svenska 
och gymnastik. Intresset för skönlitteratur, film och teater har haft bety-
delse för valet av utbildning men hennes kulturkonsumtion har också 
populärkulturella inslag. Hon ser gärna både Ztv, Mtv och dokusåpor 
och hon tycker att hon i sin roll som svensklärare har haft nytta av att ha 
kunskap om det som är många elevers kulturkonsumtion. Hon märker 
nu att det kulturella avståndet till eleverna ökar. Den populärkulturella 
scenen förändras snabbt och hon hinner inte med.17 Jenny ingår i ett 
arbetslag bestående av karaktärs- och kärnämneslärare på BF men har 
också undervisning på andra program. Arbetslagets lärare har sina ar-
betsplatser i nära anslutning till varandra och till BF-elevernas undervis-
ningslokaler. De förfogar också över ett gemensamt personalutrymme 
där Jenny och hennes arbetskamrater ständigt drog in mig i sina livliga 
diskussioner om skolrelaterade frågor.  

                                                           
15 Anna-Karin (BF), Intervju:2. 
16 Pernilla (BF), Intervju:2. 
17 Jenny, Intervju 1:5. 
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Industriprogrammet 

Industriprogrammet (IP) finns på Björkskolan, ett gymnasium med ett 
brett utbud av både studieförberedande och yrkesförberedande program. 
I jämförelse med de två övriga skolorna i undersökningen är Björkskolan 
en stor skola med över 1000 elever. Skolan är sliten och i stort behov av 
renovering. Större delen av sin skoltid tillbringar IP-eleverna i lokaler 
som ligger i skolans mer perifera delar. Där finns verkstadslokaler med 
maskiner och verktyg för den praktiskt inriktade undervisningen och ett 
antal mindre klassrum för undervisning i karaktärsämnenas mer teore-
tiskt inriktade delar och ibland också i kärnämnen. Personalutrymmen 
för karaktärsämneslärarna på IP finns i denna del av skolan. I hjärtat av 
skolan finns bibliotek och undervisningslokaler där IP-eleverna har un-
dervisning i kärnämnen. Lärarna i karaktärs- respektive kärnämnen bär 
upp olika kulturer och jag ser dem aldrig i samma personalutrymmen. 
Enligt Göran, som undervisar IP-klassen i svenska, förekommer numera 
inget samarbete mellan de olika lärarkategorierna. Mellan de två kulturer-
na rör sig IP-eleverna för att få undervisning i de två helt separerade 
delarna av sin utbildning. 
 I början av årskurs 2 finns 13 av de 18 pojkar som började utbild-
ningen höstterminen 2002 kvar i klassen. Ytterligare två elever avbryter 
utbildningen under höstterminen -03. Av de återstående 11 eleverna 
väljer jag att intervjua Per, Engin, Mattias, Filip, Erik och Bekim. Mattias 
mamma är förskollärare. Pappan saknar utbildning och var vid tiden för 
intervjun arbetslös. I övrigt har alla elever i IP-klassen homogen arbetar-
klassbakgrund. Föräldrarna arbetar inom yrken som svetsare, vaktmästa-
re, industriarbetare, städerska, skolvärdinna och assistent inom vården. 
Bekim och Engin kom båda till Sverige i förskoleåldern. Deras familjer 
tvingades fly från konflikthärjade områden och har upplevt anpassningen 
till det nya livet i Sverige som problematisk. Föräldrarna har saknat arbe-
te och haft svårt att lära sig svenska. Engins föräldrar är fortfarande ar-
betslösa medan Bekims pappa fått arbete som vaktmästare och mamman 
periodvis arbetar som städerska.   
 Engin läser aldrig på fritiden och äger inga skönlitterära böcker. Där-
emot finns både tv och video på hans rum. Musiken är viktig och det ska 
helst vara ”folkets musik” från hemlandet men han lyssnar också på 
västeuropeisk musik. Ett viktigt kriterium för honom är att texterna 
handlar om människorna och livet. Om kvällarna och ibland långt in på 
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nätterna ser han film. Han gillar actionfilmer och filmer som The Matrix 
(1999). Engin berättar i intervjun om sina upplevelser av kulturella skill-
nader mellan den grupp han själv tillhör, dvs. de ”invandrarkompisar” 
han umgås med, och svenska ungdomar. Han tycker fortfarande det är 
svårt att skämta med svenskar eftersom han inte vet var gränserna går 
och han säger också att det är svårt att komma nära svenskarna. Efter-
som han är muslim och inte dricker alkohol går han aldrig på ”svenska” 
fester. Istället är det familjen med det muslimska levnadssättet och kultu-
ren från hemlandet som är navet i hans liv. ”Det är där man känner sig 
trygg också ju. […] Det enda stället man verkligen betyder nånting för 
nån är i familjen. Det är enda stället!”18 Engin tycker om att arbeta med 
händerna och valde därför IP i första hand. Efter gymnasiet vill han åter-
vända till sitt hemland för att se om han kan vänja sig vid att leva där.     
 Engin och Bekim har mycket gemensamt när det gäller både familje-
situation och fritidsintressen men Bekim orienterar sig mer mot det 
västerländska t.ex. genom sin musiksmak där R&B och hiphop är favo-
ritgenrer. Han har också svenska kamrater, han känner sig svensk och vill 
stanna i Sverige. Samhällsvetenskapsprogrammet var Bekims första-
handsval och han är fortfarande besviken över att han inte kom in där, 
eftersom SP öppnar många vägar, vägar som han tror hade passat ho-
nom bättre. Bekim tappade greppet om skolan i årskurs 9 och betygen 
sjönk drastiskt. Han är rädd att tappa kontrollen igen men säger att det 
inte får ske. Om han klarar gymnasiet gör han det som den förste i sin 
familj och han vet att föräldrarna skulle bli mycket stolta över honom 
om han lyckades.     
 Per, Mattias, Filip och Erik har många gemensamma intressen. De 
gillar alla action-, thriller- och skräckfilmer men har delade meningar när 
det gäller fantasy. Intresset för olika typer av datorbaserade action- och 
äventyrsspel är också stort. Ingen av dem läser skönlitteratur på fritiden 
men Filip poängterar att han läser hela första delen av ”lokalblaskan” 
varje dag innan han går till skolan. Också Per och Mattias menar att det 
blir en hel del läsning i tidningar och tidskrifter. De musikgenrer som 
oftast nämns är hårdrock, hiphop, reggae och techno.  
 Per och Erik hade IP som förstahandsval. Båda har redan tidigt under 
grundskoletiden bestämt sig för att de vill arbeta med händerna men i 
                                                           
18 Engin (IP), Intervju:8. 
 



 
 
48 

valet av IP har de också påverkats av syskon och kamrater. De ser ljust 
på möjligheten att arbeta inom industrin efter gymnasiet. Utsikterna att 
få jobb som svetsare eller plåtslagare är goda och de har redan börjat 
fundera över vidareutbildningar.  
 Alla elever i IP-klassen talar om skolan som viktig för sina framtida 
möjligheter. Filip är en av dem som berättar om den osäkerhet man mås-
te leva med om man inte har någon utbildning. Han hänvisar till sin skol-
trötthet när han förklarar varför han hoppade av Elprogrammet och 
började på IP. Om han hade orkat plugga hade han valt ett utmanande 
och spännande yrke som t.ex. polis. Han hade ganska bra betyg när han 
gick ut årskurs 9 och hade kunnat komma in på NV om han velat. När 
Filip ska förklara varför han inte valde NV är det andra orsaker än skol-
trötthet han lyfter fram: 

 
Filip: Nej man är ju egentligen född till det här, alltså man är en vanlig 
svenssonfamilj. Alltså man har ju inte…förstår du hur jag menar? 
LB: Nej, kan du utveckla det lite! 
Filip: Vissa barn föds ju med rika föräldrar eller så, alltså har högt uppsatta 
föräldrar, jobb, fina jobb och sånt. Dom blir ju oftast, alltså dom pluggar 
och får fina jobb. Man föds ju nästan till det man är egentligen… 
LB: Men vad beror det på? 
Filip: Jag vet inte alls! 
LB: Är det för att…det hänger på föräldrarna då menar du? 
Filip: Nej, men det är…alltså har föräldrarna vanliga jobb hemma då vet 
man ju inget bättre, alltså man vet inte…19 

 
Filip väljer IP där han känner sig mer hemma med kamrater med samma 
bakgrund och där han inte behöver plugga så mycket. Konsekvenserna 
är han medveten om. ”[…]man får ju inte så fin utbildning, alltså man 
blir ju inte nåt högt. Det blir ju att stå i en verkstad och slita för pengar-
na.”20 

Mattias är nöjd med att gå IP trots att det var hans tredjehandsval 
och nu tycker han det är riktigt roligt att svetsa. Han får ofta beröm av 
sina lärare och efter årskurs 1 fick han ett stipendium för bästa studiere-
sultat. Skolan är viktig också för Mattias men det som överskuggar allt 
annat i Mattias liv är crossen.21 ”Att få uppfylla min dröm med crossen, 
                                                           
19 Filip (IP), Intervju:2. 
20 Ibid.:1. 
21 Av motocross. Ordet cross kommer av engelskans cross-country, ’(som går) genom 
terrängen’ och avser hastighetsåkning med motorcykel på sluten, kuperad terräng- 
bana (www.ne.se [hämtad 2007-03-09]).  
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att stå i rampljuset med den.”22 Han har tränat cross sedan han började 
skolan och tävlat både i Sverige och utomlands. Att hålla på med cross är 
en livsstil, säger han. Till Mattias livsstil hör också att illustrera sin kropp 
med tatueringar och han har en exakt plan för hur hans kropp ska se ut. 
Både crossen och tatueringarna har något med adrenalinet att göra och 
det ger självförtroende, menar han.  

Gemensamt för samtliga elever i IP-klassen är, liksom för eleverna i 
BF, den ofta förlamande skoltrötthet som präglat deras tidigare skolgång 
och som också för IP-eleverna återkommer under gymnasietiden. Den 
samlade bilden är att alla på något sätt haft problem i skolan som lett till 
omfattande skolk och påföljande stödåtgärder. I vissa fall har problemen 
lett till bråk med både lärare och kamrater och en elev i klassen har under 
grundskoletiden tvingats byta skola p.g.a. konflikter. Skolket har kulmi-
nerat under högstadietiden för att sedan avta i årskurs 9 då eleverna fått 
stöd för att komma ifatt och försöka komma in på en gymnasieutbild-
ning. Erik berättar att han var ovän med nästan alla lärare och kamrater-
na tyckte att han förstörde för dem. Att bråka var hans sätt att hämnas, 
säger han. Stödet från ett resurscentrum blev hans räddning. Där fick 
han extrahjälp och lugn och ro så att han kunde koncentrera sig på skol-
arbetet. 

IP-klassens svensklärare Göran undervisar i svenska och engelska. 
Som nyexaminerad lärare i början av 90-talet arbetade han först en tid på 
högstadiet men har därefter haft gymnasietjänster på en rad olika skolor. 
På gymnasiet har Göran haft merparten av sin undervisning på pojkdo-
minerade program som IP och Teknikprogrammet. Det är inget han valt 
själv utan skolledningen på hans nuvarande skola tycks mena att han är 
speciellt lämpad för att undervisa den typen av klasser, säger han.23 Själv 
tycker han att det är svårt att engagera och intressera dessa elever för 
svenskämnet och upplever att han ofta inte når dit han vill. Göran är 
mån om att upprätthålla en god relation till eleverna, vilket inte heller 
alltid är så lätt.24 För Göran är skönlitteraturen det viktigaste innehållet i 
svenskämnet men för IP-eleverna måste han hela tiden kompromissa.25     

                                                           
22 Mattias (IP), Intervju:1. 
23 Göran, Intervju 1:1. 
24 Ibid.:4. 
25 Ibid.:7. 
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Naturvetenskapsprogrammet 

På Björkskolan finns också eleverna på Naturvetenskapsprogrammet 
(NV). Till skillnad från eleverna i IP befinner sig NV-eleverna alltid i 
skolans centrala delar. Här finns deras lektionssalar men också bibliotek, 
aula, matsal, uppehållsrum, grupprum, cafeteria, elevvårdspersonal och 
vaktmästeri, liksom personalutrymmen och arbetsrum för de lärare som 
undervisar i kärnämnen och andra s.k. teoretiska ämnen. NV-klassen 
består höstterminen 2003 av 26 elever, 11 flickor och 15 pojkar. Av des-
sa har 9 elever, 4 flickor och 5 pojkar, ett annat språk än svenska som 
förstaspråk. Ola, Amr, Jakob, Tina, Dino, Amal, Jane och Ida väljs ut för 
intervju. Jane ingår inte i undersökningen under årskurs 3 eftersom hon 
flyttar från orten. I övrigt sker inga förändringar i klassens sammansätt-
ning.      
 NV-klassen är etniskt och klassmässigt mer heterogen än övriga klas-
ser i undersökningen. Dino, Amr, Amal och Jane representerar genom 
sitt etniska ursprung fyra olika länder i tre världsdelar. Amrs föräldrar är 
båda läkare vilket placerar familjen i kategorin övre medelklass. Dino har 
heterogen klassbakgrund med en pappa som är egen företagare och en 
mamma som arbetar inom restaurangbranschen. Amals pappa är också 
egen företagare. Mamman har lärarutbildning men sedan familjen kom 
till Sverige har hon arbetat på kontor. Janes mamma har en akademisk 
utbildning men har sedan hon kom till Sverige varvat fortsatta studier 
med perioder av arbetslöshet. Jakob har arbetarklassbakgrund och Ola 
kommer från lägre medelklass. Tina och Ida har heterogen klassbak-
grund med mammor som är utbildade inom vård och omsorg och pap-
por som arbetar inom industri- respektive transportsektorn. 
 Liksom i övriga klasser har eleverna i NV ett variationsrikt och flitigt 
mediebruk och olika fritidsintressen, intressen som de delar men också 
sådana som avspeglar kulturella skillnader. Amr lyssnar mycket på musik, 
hiphop och techno. Han sitter vid datorn för att chatta och spela fanta-
syspel och deltar ibland i s.k. LAN, Local Area Network26, men det finns 
restriktioner i hemmet eftersom föräldrarna är noga med att han priorite-
rar sina studier. Amr läser skönlitteratur på fritiden och föredrar fantasy-
genren. Han är född i Sverige och tycker att han i många avseenden lever 
                                                           
26 På ett LAN träffas ett antal datoranvändare för att koppla ihop sina datorer till ett 
lokalt nätverk. Det vanligaste syftet är att spela datorsspel mot varandra eller fildela 
(www.ne.se [hämtad 2007-03-09]).  
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som svenska ungdomar men det finns skillnader som har med familjens 
kulturella tillhörighet att göra. Familjelivet är präglat av den arabiska kul-
turen och familjen håller strikt på det muslimska levnadssättet. Amr tyck-
er inte att det begränsar honom och är t.ex. stolt över att avstå från att 
dricka när han går på fester. I skolan kämpar han för att få så bra betyg 
som möjligt för att kunna bli läkare men redan i årskurs 2 vet han att det 
inte kommer att bli möjligt för honom att komma in på läkarutbildning-
en i Sverige. Istället räknar han med att fortsätta studera utomlands.  
 Amal kom till Sverige i förskoleåldern och har liksom Amr lärt sig 
skriva och läsa på svenska. Hon får hemspråksundervisning under gym-
nasietiden, vilket hon inte erbjudits tidigare, och målet är att kunna skriva 
brev och läsa skönlitteratur på modersmålet. Hemma talar hon moders-
målet med sina föräldrar och en blandning av svenska och modersmål 
med sina sex småsyskon. På fritiden ser Amal mycket på tv, mest såpor 
och arabiska program. Den arabiska kulturen är viktig i familjen och 
Amal återvänder nu varje sommar till det land som föräldrarna tvingades 
fly ifrån när hon var liten. Där har hon pojkvännen, som skickar henne 
cd-skivor med arabisk populärmusik, men hon kan inte tänka sig att 
återvända. De kulturella skillnaderna är för stora, säger hon. Amal tycker 
om att läsa skönlitteratur men hinner inte alltid på grund av den mer 
omfattande läxläsningen på NV. På fritiden tränar hon både magdans 
och aerobics. Helst vill hon utbilda sig till tandläkare eller barnmorska. 
 Vid 8 års ålder kom Dino till Sverige från ett konflikthärjat område 
där etniska motsättningar fick förödande konsekvenser för många män-
niskor. Familjen lyckades fly till Sverige och har nu funnit sig till rätta. 
De trivs och vill stanna. Dino har sina rötter på Balkan men känner sig 
svensk. I hans rum hänger den svenska flaggan vid sidan av hemlandets. 
Numera är det mest maten som skiljer hans hem från de svenska kamra-
ternas. På fritiden ser han mycket på tv, serier och fotboll som han äls-
kar. Han ser film för att koppla av och väljer science fiction, action, 
äventyr och fantasy. Det händer att han läser skönlitteratur på fritiden 
och då rör det sig om samma genrer som för film. Datorn och musiken, 
R&B och hiphop, har också en given plats i hans vardag. Dino kan tänka 
sig att arbeta inom sjukvården men allt hänger på betygen och konkur-
rensen är hård. 

Jane har en tuff vardag med ansvar för småsyskon och delvis också 
för skötseln av hemmet. Samtidigt känner hon att kraven på att hon ska 
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lyckas i skolan är stora. Hon har alltid varit duktig i skolan och känt att 
det var det enda hon fick uppmärksamhet för hemma. Jane är ensam 
bland de intervjuade eleverna i NV om att inte ha NV som första-
handsval. Hon valde först Samhällsvetenskapsprogrammet men bytte 
mot sin vilja till NV eftersom mamman vill att hon ska bli läkare. Jane är 
musikintresserad och sjunger bl.a. i en kyrkokör och en skolkör. Hon 
älskar att läsa skönlitteratur och se film. Filmerna spelar hon in och ser 
hemma när läxorna är gjorda och småsyskonen har somnat. Janes största 
intresse är breakdance. Att få ägna sig åt sång och dans är det hon egent-
ligen vill. Efter skolan vill hon flytta utomlands eftersom hon inte riktigt 
trivs i Sverige.  

Att bli veterinär är Tinas dröm och det var därför hon valde NV. I 
hennes bokhylla finns kärleksromaner och deckare men mest böcker och 
tidskrifter om djur. På fritiden har hon både hund, häst och marsvin att 
sköta om. Skolan tar mycket tid och hon får kämpa för att nå den be-
tygsnivå hon måste ha för att komma in på veterinärutbildningen. Också 
Jakob, som blev rekommenderad att gå NV p.g.a. sina höga betyg i na-
turvetenskapliga ämnen, får kämpa för att klara skolan. Han skyller på all 
den tid, ibland långt in på nätterna, som han sitter framför datorn för att 
chatta, spela spel och ladda ner film och musik. Det går ut över skolarbe-
tet, menar han. När det gäller spel, böcker och film föredrar Jakob genrer 
som fantasy och science fiction. I årskurs 2 har Jakob fortfarande siktet 
inställt på att ta en ingenjörsexamen men successivt måste han dra ner på 
ambitionen eftersom han drabbas av återkommande perioder av skol-
trötthet. 

Ola har bott ensligt under hela sin uppväxt och säger att datorn har 
blivit hans kompis. Framför datorn spelar han spel, chattar, mejlar och 
sköter sitt skolarbete. Ola läser inte skönlitteratur och ser sällan film. 
Istället föredrar han att läsa serietidningar och lyssna på musik. I musiken 
är det texten som är det viktiga och favoriterna är bl.a. Lars Winnerbäck 
och Gyllene tider. På fritiden är han engagerad i en förening där han har 
ett ledaransvar. Han valde NV med viss tvekan eftersom han egentligen 
är mest intresserad av samhällsorienterande ämnen och tänker sig en 
framtid som beteendevetare. Toppbetygen från högstadiet gjorde att 
både lärarna och föräldrarna uppmuntrade honom att söka NV.  

Eleverna i NV beskriver sin grundskoletid i ljusa färger. De har 
trivts i skolan och känt sig omtyckta av kamrater och lärare. Flera berät-
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tar att de inte upplevt att kraven varit höga och att de är först nu på 
gymnasiet som de på allvar tvingats anstränga sig för att nå goda resultat. 
Jakob t.ex. skriver i sitt brev att ”allting flöt på” och att han lekte sig 
igenom hela grundskoletiden. Att få goda betygsresultat var inte svårt. 
Också Ida hade bra betyg när hon slutade skolan men till skillnad från 
övriga elever beskriver hon högstadietiden som en svår period i sitt liv. 
Inför högstadiet bytte hon till en skola där hon inte trivdes. Hon drabba-
des av skoltrötthet vilket ledde till omfattande skolk. I årskurs 9 bestäm-
de hon sig för att ta igen det hon förlorat vilket bl.a. tvingade henne att 
bryta kontakten med några klasskamrater. Det sista året i grundskolan 
arbetade hon hårt och målinriktat för att nå sitt mål att komma in på NV. 
Ida har en aktiv fritid där hon blandar högt och lågt. Vetenskapens värld 
och skönlitterär läsning får samsas med skvallertidningar och den klassis-
ka musiken med R&B. Hon älskar att måla, sjunga och spela teater och 
beskriver sig själv som pryl- och klädgalen. För Ida är det inte antingen 
eller utan både och som gäller. Liksom övriga elever i NV har Ida ett 
tydligt definierat mål för sina studier. Hennes dröm är att bli veterinär. 

NV-klassens svensklärare Bo har lång erfarenhet av att undervisa i 
svenska och historia på gymnasiets yrkesförberedande och studieförbe-
redande inriktningar. Vägen in i yrket gick via ett stort intresse för skön-
litteratur och det var skönlitteraturen ämnet handlade om på den tiden, 
menar Bo. Numera föredrar han att undervisa i historia. Han säger att 
svenskämnet har blivit ett tungt ämne att undervisa i. ”Svenska är så 
brokigt. Det är så många moment.”27 Dessutom är det ett ämne som 
seglar i motvind p.g.a. den stora konkurrensen från andra medier, säger 
Bo. Hade han fått välja inriktning nu hade han kanske valt läraryrket men 
inte ämnet svenska. Men egentligen är hela skolan kameleontisk, både för 
lärare och för elever, ”ett brokigt lapptäcke på nåt vis”.28  

Estetiska programmet 

Eleverna på Estetiska programmet går på Lindskolan. Skolan är belägen i 
stadens centrum på gångavstånd från buss- och tågstationer. Lindskolan 
har liksom Tallskolan många elever som har lång resväg. Skolan erbjuder 
fyra estetiska inriktningar men också Medieprogrammet och Samhällsve-
tenskapsprogrammet. I huvudbyggnaden finns lektionssalar, administra-
                                                           
27 Bo, Intervju 1:3.  
28 Ibid.:2. 
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tions- och elevvårdspersonal, bibliotek och cafeteria. Cafeterian är en 
välbesökt samlingsplats för både elever och personal. Specialutrustade 
lokaler för varje estetiskt program finns i fristående byggnader i huvud-
byggnadens närhet.  
 ES-klassen består av 28 elever, 11 med inriktning teater och 17 med 
inriktning musik. På teaterinriktningen är könsfördelningen 9 flickor och 
2 pojkar och på musikinriktningen 11 flickor och 6 pojkar. Under den tid 
som undersökningen pågår är det en elev som lämnar klassen för att gå 
på ett annat estetiskt program. De elever jag intervjuat är teatereleverna 
Emma, Anders, Henrik och Anja och musikeleverna Lina, Maria, Martin 
och Karin. I ES-klassen har samtliga elever svenska som förstaspråk. 
Elevernas klassbakgrund är skiftande. Karin, Anders och Maria kommer 
från hem där föräldrarna är akademiker med utbildning för yrken som 
psykolog, ingenjör, lärare och ekonom. Henrik, Martin och Lina kommer 
från arbetarklasshem. Föräldrarna är industriarbetare eller arbetar inom 
sektorerna service och omsorg. Emma och Anja har heterogen klassbak-
grund. Mammorna är småföretagare och papporna arbetar som lastbils-
chaufför respektive industriarbetare. 
 För Martin och Karin är musiken det viktigaste i livet. De lyssnar 
gärna på den ungdomliga populära musiken, som pop, rock och hård-
rock, men föredrar den musik de själva ägnar sig åt. För Martin är det 
jazz och för Karin den klassiska musiken. Båda läser skönlitteratur i stort 
sett varje dag.  Gemensamma favoriter är Jonas Gardell och Per Nilsson. 
Karin är också filmintresserad medan Martin hellre sitter hemma vid 
datorn eller lyssnar på musik. Martin skriver också berättelser och har 
periodvis drömt om att bli författare. Estetiska programmet med musik-
inriktning var för båda ett självklart förstahandsval och de har siktet in-
ställt på att fortsätta på musikhögskolan. De är medvetna om att konkur-
rensen är hård och räknar därför med att gå på folkhögskola med musik-
inriktning först. 
 Lina och Maria har båda börjat på gymnasiet på ett annat program 
men bytt till ES. För Lina innebar bytet att hon först måste komplettera 
sina betyg på Individuella programmet. De är båda musikintresserade 
men med en annan inriktning än Karin och Martin. Lina och Maria spe-
lar gitarr och sjunger och de gillar varken jazz eller klassisk musik. Deras 
framtidplaner är inte heller så tydligt utmejslade. Linas dröm är att bli 
rockstjärna men hon poängterar att det bara är en dröm. Maria har under 
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gymnasietiden blivit intresserad av att utbilda sig till ljudtekniker. På friti-
den ser Lina mycket film, helst action, thriller och rysare, och hon spelar 
också olika typer av datorspel. Hon hatar att läsa böcker men har nyligen 
läst Ondskan (1981) som hon gillade. Det enda hon läste när hon var 
yngre var tidningen Frida. Kompisar och uteliv är en viktig del av fritiden 
för Lina och Maria. Båda har lång väg till skolan. Maria väljer i årskurs 2 
att flytta hemifrån för att bo i kollektiv tillsammans med kamrater under 
gymnasietiden. Maria läser mycket på fritiden och är förtjust i att titta på 
tv. Hon ser både såpor, dokumentärer och naturprogram. Maria och 
Lina har periodvis stor frånvaro vilket leder till att de hela tiden ligger 
efter med sina uppgifter och får svårt att klara sina gymnasiestudier. 
 För Emma var teaterinriktningen ett givet förstahandsval. Hennes 
största intresse är film. Hon ser dramer, thriller, romantiska filmer, action 
och även äldre klassiska filmer. Intresset omfattar också skådespelare och 
hon läser gärna filmtidskrifter och följer filmkrönikor i medier. Att bli 
skådespelare har varit en dröm sedan hon gick på mellanstadiet men 
skådespelarkonst för teatern visste hon ingenting om förrän hon kom till 
gymnasiet. Nu vill hon helst arbeta med teater men kan också tänka sig 
film. Hon vet att det är en svår bransch men ser ändå ljust på framtiden. 
Efter gymnasiet ska hon fortsätta studera på en teaterskola i USA. 
 För Anders var ett studieförberedande program uteslutet. Istället ville 
han satsa på något personlighetsutvecklande och roligt. Sin fallenhet för 
teater upptäckte han under högstadietiden då han deltog i en teaterpro-
duktion. Han älskar att stå på scen och uppskattar den social gemenskap 
som föds i arbetet med en produktion. Anders har vuxit upp på landet 
och under grundskoletiden kände han sig ensam och isolerad. Han satt 
mest framför datorn och spelade spel. På Estetiska programmet har han 
blivit mer aktiv och utåtriktad. Han går ofta på bio och tycker att han har 
en avancerad filmsmak. Kombinationen av filosofiskt innehåll och våld i 
filmer som The Matrix (1999) fascinerar honom. Han äger en filmkamera 
och gör egna filmer tillsammans med kamrater. 
 Också Henrik hade teaterinriktningen som förstahandsval. Han ”äls-
kar” att spela teater men har många kulturella intressen. Han spelar 
trummor på fritiden och har därför mycket gemensamt med musikele-
verna i klassen. Punk och ”skatemusik” men också ballader tillhör favo-
ritgenrerna. Han arbetar med revyverksamhet på den ort där han bor 
men är då företrädesvis dansare. Fritiden ägnas i övrigt mest åt olika 
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typer av tv-spel och datorspel, ”människans bästa uppfinning nånsin”.29 
Han berättar att det kan ta 50-60 timmar att bli klar med ett spel och 
poängterar att det är mer tidskrävande och intensivt än att läsa böcker, 
vilket han för övrigt aldrig ägnar sig åt på fritiden. Efter årskurs 2 avbry-
ter Henrik sina studier på teaterinriktningen. Han går om årskurs 2 men 
med inriktning musik. 
 Liksom övriga ES-elever har Anja många intressen inom det kulturel-
la området och också för henne handlar det om att själv vara kreativ och 
produktiv. Anja målar, fotograferar, spelar elbas, skriver låttexter och 
poesi och lyssnar på pop, rock och punk. Favoritbandet är Kent. Hon 
sitter också mycket vid datorn där hon chattar och scannar bilder och 
hon ser film efter film på dvd. Speciellt uppskattar hon skräckfilmer och 
hon ser dem om och om igen. Anja valde inriktningen bild och form i 
första hand men hade teater på alla tillval. Efter ett år på bild och form 
började hon om på teaterinriktningen men är fortfarande tveksam efter-
som hon egentligen vill bli bildkonstnär eller fotograf. 
 När det gäller upplevda skolframgångar och skolerfarenheter ser bil-
derna olika ut. Martins, Karins och Emmas grundskoletid framstår som 
relativt problemfri och de hade också goda betyg när de sökte till gymna-
siet. Anders trivdes inte i skolan och var periodvis skoltrött. Han tappade 
lusten då det mesta som gjordes i skolan tycktes sakna mening. ”Det 
fanns ingen mening i det, man tappade lusten för att studera.”30 Anders 
saknade att skolan inte inriktades mer på att ge insikt och förståelse. Sko-
lan var stökig, det var som en ”leklokal”, och det fanns inget utrymme 
för att lära sig någonting. Också Henrik och Lina drabbades under hög-
stadietiden av skoltrötthet. Först i årskurs 9 då Henrik bestämt sig för att 
söka till Estetiska programmet arbetade han mer målmedvetet och höjde 
sina betyg. Lina skolkade och bråkade. På Individuella programmet fick 
hon lugn och ro att läsa upp sina betyg och komma in på sitt första-
handsval. Både Anja och Maria har känt sig utanför i skolan och upplevt 
perioder av utsatthet och vantrivsel. Så småningom utvecklade de strate-
gier för att gå sina egna vägar men de känner båda fortfarande att det är 
svårt att vara annorlunda. 
 Anna undervisar ES-klassens elever i svenska och historia. I årskurs 1 
hade hon dem också i samhällskunskap. Anna har många akademiska 
                                                           
29 Henrik (ES), Intervju:1. 
30 Anders (ES), Intervju:3. 
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poäng och en bred ämnesbehörighet. Ämnesbehörigheten i svenska läste 
hon in först efter att ha gått lärarutbildningen. De första åren arbetade 
hon som högstadielärare men sedan slutet av 90-talet har hon arbetat på 
gymnasiet. Hon trivs på Estetiska programmet och upplever att hon nu 
har stor frihet att utforma innehållet i svenskämnet på olika sätt beroen-
de på vilka elever hon undervisar men hon skulle vilja ha ett utökat sam-
arbete med andra lärare, främst karaktärsämneslärarna, kring undervis-
ningens innehåll. 

Mönster av likheter och skillnader              

Eleverna i de fyra klasserna ägnar sig åt en mängd olika fritidsaktiviteter 
där ett brett mediebruk är ett viktigt inslag. För många aktiviteter och 
preferenser, som t.ex. idrottsaktiviteter och film- och musiksmak, finns 
det inga tydliga skillnader som kan kopplas till klass eller val av utbild-
ning. När det gäller kön verkar skillnaderna vara något större. Flickorna 
föredrar t.ex. delvis andra filmgenrer och andra idrottsaktiviteter än poj-
kar. Romantiska och realistiska skildringar tilltalar flickorna mer medan 
pojkarna väljer action, äventyr, fantasy och science fiction. Val av genrer 
för den skönlitterära läsningen, där intresset över lag är lägre än för 
bildmedier, överensstämmer i de flesta fall med val av filmgenrer och 
datorspel. Datorspel nämns betydligt oftare av pojkar än av flickor. IP-
eleverna avviker som grupp genom ett lågt eller obefintligt intresse för 
skönlitteratur men även i ES, NV och BF finns både pojkar och flickor 
som inte läser skönlitteratur på fritiden. IP-eleverna har i övrigt många 
gemensamma intressen med pojkarna i övriga klasser. Individuella avvi-
kelser från dessa mönster finns i alla elevgrupper.  
 Presentationen av eleverna visar att i stort sett alla elever, samtidigt 
som de tar del av en gemensam ungdomskultur, också har mer distinkta 
och specifika intressen och smaker som skiljer dem från mängden. Det 
är också betydligt vanligare att de inom sina mer specifika intressen själva 
på något sätt är deltagande och skapande. ES-elevernas intresse för mu-
sik, teater och film är ett exempel. Mattias (IP) beskriver sitt intresse för 
crossen som en livsstil. Ida (NV) älskar att spela teater och Jane (NV) vill 
egentligen enbart ägna sig åt att sjunga och dansa. Pernillas (BF) intresse 
för amerikansk populärkultur, företrädesvis från 50-talet, gör henne spe-
ciell bland klasskamraterna, samtidigt som det binder henne starkare till 
den grupp av ungdomar som hon umgås med på fritiden. För Amr, 
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Amal och Bekim är ursprungskulturen ett viktigt inslag i vardag och kul-
turkonsumtion. Samtidigt är de en del av en mer allmän ungdomskultur 
där deras mediebruk och fritidsaktiviteter sammanfaller med klasskamra-
ternas. Ungdomars identitetsbyggande är en komplex process med ibland 
motstridiga behov av å ena sidan trygghet i fasta grupper och kulturella 
mönster och å andra sidan utveckling, sökande och uppbrott längs mer 
individuella vägar (Johansson & Miegel 1992:235).            
 Majoriteten av de intervjuade eleverna i BF och IP har föräldrar som 
är outbildade eller har kortare utbildningar. Kvinnorna arbetar företrä-
desvis inom den offentliga sektorn och männen inom industri- eller 
transportbranchen. Eleverna i ES och NV har en mer skiftande klass-
bakgrund. Fler föräldrar bland eleverna i ES kan kategoriseras som arbe-
tarklass och lägre medelklass än i NV, där det också finns fler föräldrar 
som har längre utbildningar. I stora drag överensstämmer de intervjuade 
elevernas klass- och könstillhörighet på de olika programmen med det 
rekryteringsmönster till olika gymnasieutbildningar som Skolverket (2000 
och 2006) redovisar. Trots att det svenska utbildningssystemet alltsedan 
1950-talet successiv har reformerats med det uttalade målet att öka jäm-
likheten och förändra rekryteringsmönstren utnyttjar endast ett fåtal barn 
från arbetarklassmiljöer möjligheten att välja längre och teoretiska ut-
bildningsvägar, skriver Bjurström (1997:312). Anna Sandell (2007) visar i 
sin avhandling att både kön, klass och viss mån etnicitet har betydelse för 
ungdomars gymnasieval. Könsmässig segregation och segregation utifrån 
klass kvarstår i de val eleverna gör efter gymnasiet och bidrar till fortsatt 
ojämlika förhållanden när det gäller arbete, ekonomi och makt (50). Den 
ojämlikhet i fördelningen av ekonomiska, utbildningsmässiga och kultu-
rella resurser som föräldrarna lever i reproduceras i stor utsträckning 
fortfarande till nästa generation. Bjurström (1997) menar att det samti-
digt finns mycket som talar för att utbildning blivit allt viktigare för unga 
människors framtida möjligheter (313).  
 Bland de intervjuade ungdomarna i min studie finns en tydlig tendens 
att värdera utbildning högt. Alla tycker att skolan är viktig. Eleverna ut-
trycker också en mer eller mindre starkt uttalad rädsla för att misslyckas 
med sina studier. Rädslan kan handla om att inte få tillräckligt bra betyg 
för att komma vidare men också om att tappa kontrollen och kanske 
t.o.m. hoppa av. För eleverna på BF och IP är det betydligt vanligare att 
inte ha kommit in på sitt förstahandsval och många av dem har en ten-
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dens att se sin position i gymnasiets hierarki av program som självförvål-
lad. Den bristande framgången i skolan förklaras med att de försuttit sina 
chanser, inte orkat, att de har skolkat och varit stökiga. Filip (IP) är den 
enda elev som parallellt lyfter fram en annan förklaring, nämligen att 
föräldrarnas utbildningsnivå och status har betydelse för valet av utbild-
ningsväg.  
 Eleverna tycks anpassa sig till de möjligheter och strategier för fram-
tiden som för tillfället verkar rimliga. Vid slutet av elevernas gymnasietid 
då jag gör den sista gruppintervjun har flera av eleverna ändrat sina fram-
tidsplaner. Eleverna i BF har i hög utsträckning hållit fast vid de framtid-
planer de berättade om i den enskilda intervjun. Anna-Karin säger t.ex. 
att hon under gymnasietiden blivit mer medveten om sin kapacitet och 
nu är säker på att hon vill och kan studera vidare på högskolan. Också 
Emma, Pernilla och Kia står fast vid sina tidigare planer. Per och Erik, 
som hade IP som förstahandsval är säkra på att få arbete direkt efter 
skolan. Mattias, Bekim och Filip ställer sig däremot tveksamma till att bli 
industriarbetare men har vaga föreställningar om andra möjligheter. An-
ders, Anja, Maria och Lina i ES är fortfarande osäkra över framtida yrken 
och utbildningsvägar. Emma håller fast vid sin dröm om att åka till USA 
och Karin och Martin har fått besked om att de kommit in på folk-
högskolor med musikinriktning. Ola i NV kan med sina goda betygsre-
sultat hålla fast vid sina ursprungliga planer på en utbildning med sam-
hällsvetenskaplig inriktning. Amr står också fast vid sitt beslut att bli 
läkare men kommer att utbilda sig utomlands och Amal vill fortfarande 
bli barnmorska. Övriga NV-elever skruvar successivt ner sina förvänt-
ningar under gymnasietiden. Anna och Ida vet att de inte kan komma in 
på veterinärutbildningen och tänker sig nu en framtid som polis respek-
tive djursjukvårdare. Dino anpassar sig efter betygen och kan tänka sig 
att bli apotekare eller polis. Jakob som hade höga förväntningar på gym-
nasiet p.g.a. sina relativt höga betyg från grundskolan tvingas också tänka 
om. Han söker till sjuksköterskeutbildningen men tror inte att han 
kommer in och garderar sig därför med att söka lärarutbildningar. 

Disposition och dramaturgi 
Avhandlingen består av fyra delar. I den inledande delen ”Perspektiv och 
metod” har jag i kapitel 1 redogjort för avhandlingens syfte och de frågor 
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och perspektiv som tillsammans utgör utgångspunkterna för studiens 
analyser och diskussion. Här har jag också presenterat de elever och lära-
re vars röster läsaren kommer att möta i avhandlingens empiriska delar 
(del II och III). I kapitel 2 beskrivs undersökningens metod liksom olika 
materialkategorier och hur dessa bearbetats och analyserats. Jag redogör 
för hur jag gått till väga i valet av skolor, elever och lärare och hur inter-
vjuer, samtal och klassrumsobservationer har genomförts. 
 I avhandlingens del II, ”Olika klasser – olika svenskämnen”, visar jag 
hur svenskämnet gestaltar sig i de fyra klasserna, vilka traditioner och 
värderingar som styr valet av innehåll och hur detta innehåll motiveras 
och kontextualiseras. Materialkategorierna intervjuer, observationer och 
informella samtal utgör primära data men kursplaner, innehållsöversikter 
och undervisningstexter används också för att beskriva, analysera och 
tolka de svenskämnen som tonar fram i intervjuer och de som blir synli-
ga i klassrummets praktik. Det handlar både om de svenskämnen som 
eleverna upplever och hur de på olika sätt förhåller sig till dessa, de 
svenskämnen som lärare talar om som sina och de svenskämnen som 
realiseras i de olika undervisningsförloppen.  
 Del II består av kapitel 3-6, ett för varje klass i undersökningen. Det 
övergripande temat i varje kapitel anknyter till framträdande drag i den 
aktuella klassens svenskundervisning. Detta betyder inte att svenskämnet 
alltid entydigt ser ut på samma sätt i en och samma klass. Svenskämnet 
gestaltas snarare på olika sätt, det är rörligt och föränderligt. Det betyder 
inte heller att ett framträdande drag är synligt enbart i en klass. BF-
klassen får t.ex. illustrera fenomenet att färdigheterna har en tendens att 
bli det centrala i undervisningen. Detta är en tendens som finns, i större 
eller mindre utsträckning, också i övriga klasser i undersökningen och 
som där kan komma till uttryck på ett annat sätt. För att visa på den rör-
lighet och komplexitet som präglar svenskämnet dras de andra klasserna 
in i exemplifiering och analys. Inom temat görs också jämförelser som 
visar på skillnader mellan olika klasser.   
 Kapitel 3, ”Färdigheter i fokus”, handlar om BF-klassens svenskämne 
och de faktorer som styr mot ett svenskämne där färdigheterna hamnar i 
fokus. I kapitel 4, ”Ambivalenser och konflikter kring svenskämnets 
innehåll”, följer jag IP-klassens arbete med kulturarvstexter och skriftlig 
framställning och de inre och yttre motsättningar som blir synliga i inter-
vjuer och undervisningsförlopp.  
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 NV-klassen och deras svensklärare är huvudaktörer i kapitel 5, ”Med 
språket och litteraturen i centrum”, där en svenskundervisning för elever 
med siktet inställt på högskolestudier gestaltas. Här presenteras olika 
verksamma diskurser om kultur och bildning i lärares och elevers tal om 
svenskundervisningens innehåll och jag följer NV-klassens arbete i ett 
lärarstyrt och ett elevstyrt undervisningsförlopp. I dessa tre kapitel utgör 
en klass den röda tråden men exempel och röster från lärare och elever i 
andra klasser ackompanjerar framställningen.  
 Kapitlet 6, ”Sammanhang och kontinuitet i klassrummets praktik” 
handlar om ES-klassen och de utgångspunkter för val av innehåll och 
arbetsformer som blir synliga i elev- och lärarintervjuer och i ett under-
visningsförlopp, temat Språk. Svårigheten att skapa sammanhang och 
kontinuitet i undervisningen är något som samtliga lärare i undersök-
ningen tar upp som ett problem. Bristen på enhet har tydliga kopplingar 
till de traditioner som historiskt kan knytas till ämnet. Inbäddade i tradi-
tionerna finns också de värderingar som lärare är bärare av och som på 
olika sätt låter sig utmanas i lärarnas strävan att skapa större enhet, inte 
enbart i svenskämnet utan också i elevernas utbildning som helhet. Svå-
righeten att skapa sammanhang och kontinuitet blir synlig redan i kapitel 
3, 4 och 5 där svenskämnet i BF, IP och NV är i fokus, för att sedan bli 
det centrala temat i kapitel 6 där ES-klassen är i centrum.   
 I del III, ”Andra svenskämnen – hinder och möjligheter”, följer jag 
upp två möjligheter att förändra svenskämnet som lärare och/eller elever 
talar om i intervjuer och samtal men som av olika skäl inte realiseras i 
någon av de fyra klassernas undervisning. I kapitel 7, ”Helhet och sam-
manhang genom samverkan”, är det hinder och möjligheter för att skapa 
helhet i elevernas utbildning genom samverkan och integration som dis-
kuteras, i huvudsak mot bakgrund av förhållanden i BF- och ES-klassens 
svenskundervisning. Kapitel 8, ”Det vidgade textbegreppet”, behandlar 
olika kulturella uttrycksformers plats i svenskämnet. Frågan diskuteras 
dels med utgångspunkt i utbildningspolitik och debatt, dels med ut-
gångspunkt i elevernas och lärarnas tal om svenskämnet.  
 I del IV, ”Avslutande diskussion”, återvänder jag till några av de pro-
blem som resultatet pekar på för att med dem som utgångspunkt visa på 
de potentialer för förändring som finns i ämnet svenska.  
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Till avhandlingens dramaturgiska idé hör att teorier och analysredskap 
inte presenteras i ett separat teorikapitel utan utvecklas efter hand, paral-
lellt med analysen av det empiriska materialet. Min avhandling knyter an 
till forskning och debatt om svenskämnet och till studier av moders-
målsundervisning i andra länder, som publicerats under de senaste de-
cennierna. Avhandlingen har sin förankring i den forskning som genom-
förts och pågår inom svenska med didaktik inriktning, Smdi, som är den 
forskningsmiljö jag tillhör.31 Relevanta resultat från olika studier liksom 
analyser av aktuella styrdokument och utbildningspolitiska publikationer 
presenteras i sitt sammanhang.32 
    
  

 

 

 

 
 
                                                           
31 Smdi började sin verksamhet vid mitten 1990-talet. Som doktorand i Smdi har jag 
haft förmånen att tillhöra både den ursprungliga smdi-gruppen, med huvudsäte vid 
Malmö högskola och Lunds universitet, och nationella forskarskolan i Smdi som 
inledde sin verksamhet 2002 och har sitt huvudsäte vid Växjö universitet. Tretton 
högskolor deltog i uppbyggandet av nationella forskarskolan i svenska med 
didaktisk inriktning. Verksamheten i Malmö/Lund stod som förebild. Det över- 
gripande syftet var att vidareutveckla forskarutbildningsämnet och befästa det på 
nationell grund.  
32 För en samlad översikt av forskning om svenskämnet och om modersmåls- 
undervisning se t.ex. Malmgren G. (1991) och Bergöö (2005).  
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2 Metod och material 
Den metod jag använt för att samla in studiens material är etnografiskt 
inspirerad. Materialet består i huvudsak av klassrumsobservationer av 
svenskundervisning i fyra gymnasieklasser och av kvalitativa intervjuer 
med svensklärarna och deras elever i de undersökta klasserna. Valet av 
etnografisk metod är i första hand avhängigt studiens syfte och fråge-
ställningar. Men det styrs även av grundläggande teoretiska utgångspunk-
ter och av den inriktning mot praktiknära skoletnografisk forskning som 
utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsfältet Svenska med di-
daktisk inriktning, Smdi.  
 Valet av såväl avhandlingsområde som metod påverkas av min egen 
biografi. Mina intressen och värderingar i relation till det fält jag under-
söker har formats genom erfarenheter av undervisning i svenska, historia 
och drama i gymnasieskolan men också av min sociokulturella tillhörig-
het, personliga egenskaper och de sociala processer som jag kommit att 
ingå i (Hammersley & Atkinson 1995:16). Tillsammans säger dessa fakto-
rer något om mitt perspektiv, dvs. den ideologiska grundhållning som 
format sättet att se på det problemområde jag valt att studera. En forska-
res habitus33 påverkar inte bara val av ämne och problem utan också 
sättet att möta de människor som involveras i forskningsprocessen, hur 
materialet konstrueras och sättet att tolka och skriva. Ett personligt för-
hållningssätt till undersökningsobjektet ställer krav på ett fortlöpande 
självkritiskt arbete, där den inverkan värderingar och sätt att vara kan ha 
på undersökningen och dess resultat granskas (Ehn & Löfgren 1996:90). 
                                                           
33 Habitusbegreppet finns hos Bourdieu och definieras som ”det system av 
dispositioner som tillåter en människa att handla, tänka och orientera sig i den 
sociala världen” . Genom att en människas habitus styr värderingar och handlingar 
bidrar den till att återskapa den sociala världen men också till att förändra den, vilket 
kan ske som en konsekvens av bristande överensstämmelse mellan habitus och 
social värld (Broady 1990:228).  
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Det krävs också en mer noggrann genomlysning av undersökningens 
förutsättningar i den vetenskapliga texten. En sådan genomlysning gör 
jag främst i metodkapitlet men också återkommande i presentationen 
och analysen av det empiriska materialet.  
 Min förståelse för forskningsanspråket och min syn på hur kunskap 
utvecklas vilar på socialkonstruktivistisk grund. En sådan grundsyn med-
för för det första en kritisk inställning till självklara, objektiva ”sanning-
ar” om verkligheten. För det andra ses människans förståelse och kun-
skap om världen som historiskt och kulturellt förankrad. Detta innebär 
att vårt sätt att uppfatta och representera världen är historiskt och kultu-
rellt specifik och kontingent, dvs. vår världsbild och våra identiteter kun-
de ha varit annorlunda och de kan förändras över tid. En tredje premiss 
som är gemensam inom det socialkonstruktivistiska fältet är uppfattning-
en att vår kunskap om världen utvecklas i social interaktion, i dialog med 
andra, och en fjärde att det finns ett samband mellan kunskap och sociala 
handlingar (Winther Jørgensen & Phillips 2000:11f, Wenneberg & Nils-
son 2001).34 Av de fyra premisserna följer att kunskapen alltid är mång-
skiftande och kontextberoende, dvs. den påverkas av de sociala och kul-
turella sammanhang som den ingår och skapas i, och att den har en dis-
kursiv karaktär, dvs. kunskapen utvecklas ur ett bestämt perspektiv och 
ger därmed uttryck för värderingar. 
 I mitt arbete har jag hämtat inspiration från diskursanalysen, vilket är 
förenligt med det etnografiska angreppssättet och den socialkonstrukti-
vistiska grundhållning som präglar denna studie.35 Diskursbegreppet 
kompliceras av att det används med motstridiga och överlappande inne-
börder inom olika discipliner och med olika teoretiska utgångspunkter. 
Följaktligen kan ordet diskurs definieras på olika sätt och sättet att analy-
sera diskurser kan variera. Jag vill därför kort redogöra för min använd-
ning av diskursbegreppet. Vanligt är att diskurs betyder talet om något, i 
tal- och skrifthandlingar, och att diskursanalysen används för att under-
söka de språkliga strukturer eller mönster som utsagorna följer i olika 

                                                           
34 I Winter Jørgensen & Phillips (2000) används begreppet ”socialkonstruktionism” 
istället för ”socialkonstruktivism” som är vanligt i många andra sammanhang. Detta 
för att undvika en förväxling med Piagets konstuktivistiska teori (Winther Jørgensen 
& Phillips 2000:11). För en introduktion till olika socialkonstuktivistiska forksnings- 
perspektiv se även An Introduction to Social Constructionism (Burr 1995). 
35 Aktuella exempel på avhandlingar där kombinationer av dessa teoretiska och 
metodologiska traditioner finns är t.ex. Blåsjö (2004) och Ambjörnsson (2004).  



 
 

65 

sociala situationer (Fairclough 1992:3).36 Några detaljerade språkliga ana-
lyser på textnivå av den karaktär som förekommer inom t.ex. den kritiska 
diskursanalysen, företrädd av bl.a. Fairclough (1992, 2003), har jag emel-
lertid inte gjort, även om sådana analyser fungerat som en inspirations-
källa. I min avhandling är det innebörden i konkreta uttrycksfor-
mer/språk, sätt att förstå världen, eller delar av den, utifrån olika per-
spektiv och i relation till en vidare social kontext samt de sociala konse-
kvenser diskurserna får, som är det intressanta. Diskurser bidrar till att 
konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och bety-
delsesystem och står i ett dialektiskt förhållande till, formar och formas 
av, den sociala världen där människor deltar i olika kommunikativa hän-
delser (64). Detta innebär att diskurser är historiskt och kulturellt förank-
rade liksom att de är föränderliga.  
 En fråga av relevans för min studie är vilken grad av handlingsut-
rymme subjektet har i förhållande till diskursen eller den ideologi som 
produceras genom diskursen. Jag utgår här från en dubbel förståelse av 
subjektet, dels som objekt för dominerande diskurser, dels som aktivt 
delaktig i att konstruera den egna subjektiviteten med hjälp av diskurser 
(se t.ex. Butler 1997). Aktörskapet (agency) gör det möjligt att aktivt re-
flektera över det kontinuerliga formandet och omformandet av det egna 
subjektet, vilket ger tillgång till ”ett agentiskt val inom ramen för diskursiva 
möjlighetsvillkor” (Lenz Taguchi 2004:173). Med ett sådant synsätt blir det 
möjligt för subjektet att identifiera diskurser, att ifrågasätta och också 
bjuda motstånd. Diskurser ses inte som internt homogena utan som 
motstridiga meningsbärare. Flera diskurser konkurrerar och även om 
vissa är mer dominerande än andra positioneras och positionerar sig 
subjektet på olika, ibland motstridiga, sätt i förhållande till olika diskur-
ser. Subjektet har därmed möjlighet att tillägna sig ”multipla förståelser”, 
dvs. att förstå något på mer än ett sätt (16). Ett exempel är den ambiva-
lens kring svenskämnets innehåll som undersökningens lärare ger uttryck 
för. Ambivalensen kan visa sig i motstridiga uppfattningar hos den en-
skilde läraren om vad som är ett mer eller mindre givet eller ett lämpligt 
innehåll för en viss elevgrupp. En ambivalent hållning kan leda till nog-
                                                           
36 I Faircloughs kritiska diskursanalys består diskurs av enbart lingvistiska element 
och diskursanlysen måste därför kompletteras med social analys. I Laclau & 
Mouffes diskursteori omfattar begreppet även det icke-lingvistiska (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:72). 
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granna överväganden kring valet av innehåll men också till osäkerhet, 
frustration och konflikter med elever. Eleverna kan i sin tur samtidigt 
förhålla sig både accepterande och avvisande i förhållande till ett visst 
undervisningsinnehåll.37.   
 I det följande avsnittet redogör jag för några av de krav som kan stäl-
las på en etnografisk undersökning och på vilket sätt de uppfylls i min 
studie. Därefter följer ett avsnitt som handlar om hur jag genomfört min 
undersökning och hur mitt empiriska material ser ut.  

Etnografisk metod 
Etnografi associeras vanligen med antropologi och har i anslutning till 
denna disciplin utvecklat grundprinciper, begrepp och forskningspraxis 
för insamling och bearbetning av forskningsmaterial i syfte att analysera 
sociala och kulturella strukturer och processer (Alvesson & Sköldberg 
1994:109). Ett öppet förhållnings- och tillvägagångssätt inriktat mot förståelse av 
den studerade kulturen inifrån och mot bakgrund av dess specifika so-
ciokulturella kontext har utgjort grundförutsättningar i etnografiskt fält-
arbete. Konsekvenserna av ett sådant förhållningssätt sammanfattas på 
följande sätt: 

 
Av detta följer att en (antropologiskt orienterad) etnografisk forskningspro-
cess fokuserar helheter, betonar sammanhang och kontext och uppfattar sina stu-
dieobjekt som kulturella fenomen och att syftet med forskningen är tolkning av 
kultur.” (Ewald 2007:43)  

 
Tidigare var social- och kulturantropologiskt fältarbete förknippat med 
forskning i främmande kulturer och syftet var att visa ”hur socialt hand-
lande i en värld kan vara begripligt ur en annan världs synvinkel” (Fangen 
2005:29). Det fanns en strävan att bli involverad som tänkande, kännan-
de och även handlande deltagare, vilket krävde långvariga vistelser i den 
kultur som studerades. Numera betecknas även mer kortvariga studier 
gjorda i den egna kulturen som etnografiska. Definitionen av etnografi 
kan vidgas till att omfatta all forskning som bygger på observationer av 
händelser och handlingar i naturliga situationer, och som erkänner det 
ömsesidiga förhållandet mellan teori och empiri (Hammersley & Atkin-
son 1995:109, Fangen 2005:30). Min studie faller inom ramen för en 
                                                           
37 Se t.ex. s. 170. 
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snävare definition i enlighet med Alvesson och Sköldberg (1994) som vill 
reservera forskningsinriktningen för ”en antropologiskt orienterad me-
tod, vilken bygger på närkontakt med det studerade samhällets eller 
gruppens vardagsliv över en längre tidsperiod” (109). Även om vissa 
grundförutsättningar råder kan etnografisk forskning gestalta sig på flera 
olika sätt. Jag vill därför presentera några av de krav som kan ställas på 
etnografisk forskning och som varit gällande för min studie.  

Forskning i autentisk miljö under en längre tid 

Min undersökning har gjorts i klassrummet som autentisk miljö, där lärare 
och elever befinner sig i situationer som för dem framstår som vardagliga 
och naturliga. En klassrumskultur konstitueras av många röster och de 
socialisations- och undervisningsprocesser man som forskare iakttar är 
föränderliga och många gånger oförutsägbara. Som forskare i ett klass-
rum befinner man sig i en komplex och svårfångad verklighet som kan 
uppfattas på olika sätt av deltagarna. Därför har det varit viktigt att vistas 
i miljön under en längre tidsperiod. Vad som i etnografiska studier räknas 
som önskvärd eller tillräcklig tid varierar och måste bedömas från fall till 
fall. Om forskaren, som i mitt fall, har god kunskap om miljön och dess 
allmänna kontext kan kravet på tid skäras ned.   
 Deltagande observationer och kvalitativa intervjuer är materialinsam-
lingstekniker som gjort det möjligt för mig att komma nära lärarna, ele-
verna och den sociala praktik som de tillsammans formar. Syftet har varit 
att förstå hur aktörerna tänker och handlar och vilka värderingar, attity-
der och föreställningar de har om den verksamhet som är mitt forsk-
ningsobjekt – svenskundervisningen, dess innehåll och förutsättningar, 
samt de villkor för meningsskapande som ges i denna verksamhet. An-
greppssättet kräver en närvaro och ett engagemang där man som forska-
re, hur mycket man än försöker förhålla sig neutral, oundvikligen påver-
kas av och påverkar de människor och händelser som studeras. Metodva-
let försätter också forskaren i ständigt nya valsituationer. De val man gör 
påverkar forskningsprocessen och ställer kontinuerligt krav på reflektion 
och etiska överväganden (Fangen 2005:8, 20). 

Reflektion    

Behovet av kontinuerlig reflektion och självreflektion framhålls som viktiga 
inslag, och är en del av tolkningsarbetet, i en etnografisk forskningspro-
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cess. Med ett reflekterande förhållningssätt undersöker man premisserna 
för sina aktiviteter och sin egen roll i forskningsprocessen (Alvesson & 
Sköldberg 1994:321). Det innebär funderingar kring de gränser och krite-
rier som gäller för de val man gör, att man iakttar sig själv och sina egna 
iakttagelser, sitt sätt att använda språket och sitt sätt att tänka. Vidare 
innebär det att man reflekterar över hur man genom sin personliga och 
intellektuella närvaro och sin interaktion med människorna på fältet, 
påverkar det som beforskas, s.k. forskningseffekter. Att fältarbetet sker 
över en längre tidsperiod kan motiveras av att forskaren ska bli en så 
naturlig del av forskningsmiljön som möjligt för att undvika att männi-
skor och händelser i allt för hög grad påverkas av forskarens närvaro.   

Metodtriangulering  

Jag har använt en kombination av flera olika insamlingsmetoder, s.k. 
metodtriangulering (Alvesson & Sköldberg 1994:110f). Trianguleringen har 
gett ett rikt och varierat material som inte alltid är samstämmigt utan kan 
peka i olika riktningar. Olika insamlingsmetoder fångar upp olika aspek-
ter av samma företeelse, vilket skapar förutsättningar för att teckna mer 
nyanserade bilder och därmed för en fördjupad analys av en komplicerad 
verklighet. Observationerna gjorde det möjligt att studera hur undervis-
ningsinnehållet gestaltades och fungerade i den specifika klassrumsmiljön 
men också att studera relationer, stämningar och konflikter, hur delta-
garna samspelade med varandra och hur de i praktiken förhöll sig till 
undervisningens innehåll. Intervjuerna gav tillgång till information av en 
annan karaktär och tillförde delvis andra aspekter. De gav utrymme för 
deltagarna att berätta om verksamheten, vad de upplevde, tänkte och 
kände, samt hur de värderade och, för lärarnas del, legitimerade olika 
undervisningsinnehåll och arbetsformer. Observationerna gav näring åt 
intervjuerna vilka i sin tur gjorde att jag kunde förstå det som hände i 
klassrummet på ett annat sätt.  
 Både lärar- och elevintervjuer, informella samtal och brev, som ele-
verna skrev i undersökningens inledande skede, tillförde information om 
en vidare social och kulturell kontext, såväl inom som utanför skolan, av 
betydelse för förståelsen av det som utspelar sig i klassrummet. Det som 
lärare och elever bär med sig in i klassrummet sätter sin prägel på klass-
rummets sociala och kulturella praktiker. Sådana sammanhang, viktiga 
för förståelsen av helheten presenterades i det inledande kapitlet under 



 
 

69 

rubriken ”Avhandlingens röster” men återkommer också i avhandlingens 
empiriska del. Intervjuerna och de informella samtalen gav också viktiga 
insikter om relationen mellan lärares och elevers tal om undervisningen 
och det jag observerade i undervisningsförloppen. I mitt material ingår 
även styrdokument, lokala policydokument och undervisningstexter. Det 
senare avser texter som används i undervisningen, t.ex. mallar för bokre-
censioner, arbetsmaterial och instruktioner. Dessa utgör en del av det 
empiriska materialet och blir tillsammans med observationer och inter-
vjuer föremål för analys och tolkning i anslutning till de frågeställningar 
som aktualiseras i avhandlingens empiriska del. 

Deltagarperspektiv 

Ett annat utmärkande drag i etnografisk forskning är deltagarperspektivet, 
vanligen tolkat som att forskaren försöker se den studerade miljön, och 
företeelser i den, ur deltagarnas perspektiv. Att grundlägga och bibehålla 
en förtroendefull relation till de människor som deltar i studien är en 
grundförutsättning för att deras expertförståelse, om de förhållanden i 
klassrummets värld som jag vill studera, ska bli tillgänglig. En ambition 
vid författandet av den vetenskapliga texten har varit att den ska genom-
syras av deltagarnas röster. Ett sådant pluralistiskt ideal finns inom tolkan-
de och kritisk forskning men framhävs speciellt inom postmodernistisk 
kvalitativ metod (Alvesson & Sköldberg 1994:265). Det jag redogör för 
är emellertid ofrånkomligen mina tolkningar, som medvetet eller omed-
vetet finns med i varje led av forskningsprocessen, av den verklighet jag 
observerar och av aktörernas utsagor. Det är jag som väljer vem som får 
komma till tals, hur mycket och i vilka sammanhang. Genom min tolk-
ning och analys omvandlas informanternas erfarenheter så att de kan 
bilda illustrationer till problem och teoretiska resonemang. Forskning 
handlar om att konstruera snarare än att avbilda det som beforskas.  

Konstruktionen av forskningsprocess och vetenskaplig text 

Forskningsprocessens och den vetenskapliga textens karaktär av kon-
struktion har flera dimensioner. Enligt Bourdieu existerar inte data i sig 
utan måste konstrueras vilket förutsätter att de är teoriimpregnerade eller 
tolkade (Broady 1990:311f). Tesen att data alltid är teoriladdade och att 
seendet är oskiljbart från perspektivet finns också hos Wittgenstein 
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(1953/1992).38 Förhållandet får konsekvenser för synen på forsknings-
processen som en process där teoretiska förföreställningar påverkar iakt-
tagelser i det empiriska materialet (Alvesson & Sköldberg 1994:49).      

Att passivt registrera och neutralt återge det som sker och det som 
sägs är omöjligt. Den värld forskaren möter måste tolkas så att mönster 
och sammanhang framträder ur mångfalden av perspektiv och situatio-
ner. I processen är det också svårt att låta alla subjekt få lika mycket ut-
rymme. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på hur materialet 
tämjs och riskerar att försvaga eller exkludera vissa röster och göra andra 
starka. Det handlar också om att vara öppen för det mångtydiga och 
motsägelsefulla i t.ex. en enskild intervjutext (Alvesson & Sköldberg 
1994:269). Intervjun ger människor möjlighet att representera sig själva i 
refleksiva berättelser. De bearbetar och tolkar sina erfarenheter, i enlighet 
med hur de vill framställa sig själva i förhållande till samtalsämnet och 
den som intervjuar. De intervjuade använder sig av samtalet samtidigt 
som de formas av det:  

 
Allt detta innebär att intervjuer inte bara kan användas rakt av som informa-
tionskälla till vad människor varit med om och hur de tänker. De måste ock-
så analyseras som en social konstruktion [min kursivering] av meningsfylld erfa-
renhet och kulturell identitet. (Ehn & Löfgren 1996:137) 

 
I konstruktionen av forskningstexten som helhet är det författa-
ren/forskaren som organiserar sin text, väljer stilmedel, metaforer, illust-
rationer, retoriska former och sätt att dramatisera. Med hjälp av språk 
skapas representationer av verkligheten som inte enbart kan ses som 
symboliska medium för att förstå det som ligger bortom språket. Repre-
sentationerna av verkligheten bidrar också till att skapa och förändra 
denna verklighet.             
 Det är forskarens uppgift att utveckla en kunskap som går utöver den 
primära och partiella förståelse som deltagarna har. Detta kan ske genom 
analys och tolkning av innebörder och betydelser i det som deltagarna 
ger uttryck för i ord och handling. Genom att tolka materialet i ljuset av 
teorier och genom att sätta in enskilda händelser och yttranden i en bre-
dare sociokulturell kontext kan forskaren uppnå en större helhetsförstå-

                                                           
38 Wittgensteins tes om datas teoriladdning illustreras av exempel med fixerings- 
bilder där identiska data tolkas på radikalt olika sätt, ”Vi tolkar den [bilden] alltså 
och ser den som vi tolkar den.” (Wittgenstein 1953/1992:226). 
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else för de människor och den kultur som studeras (Fangen 2005:183). 
Så formas forskarens förståelse i en pendelrörelse där fokus för upp-
märksamheten hela tiden skiftar mellan å ena sidan närhet till individer 
och skeenden i fält och å andra sidan teorier, begrepp och reflektion som 
skapar kritisk distans (Ehn & Löfgren 1996:116). En konsekvens av den-
na dubbelhet i den etnografiska forskningsprocessen är det dilemma 
forskaren upplever i att förena respekten för de människor som deltar i 
undersökningen med det vetenskapliga uppdraget att med kritisk blick 
analysera deras uppfattningar om verkligheten (167).  
 Som forskare har jag ett etiskt ansvar gentemot de som medverkat i 
undersökningen men också för min forskningsuppgift och resultatet av 
denna. Enligt de forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsveten- 
skaplig forskning som publiceras av Vetenskapsrådet ska intresset för att 
få ny kunskap alltid vägas mot kravet att skydda de individer som deltar i 
forskningen (Vetenskapsrådet 2002). Ett sätt att skydda människors in-
tegritet är att ge alla medverkande, liksom platser och institutioner finge-
rade namn, vilket också skett i denna studie. Att ta människor på allvar 
och att försöka ge så rättvisande och nyanserade framställningar som 
möjligt och att låta olika röster få komma till tals, är också ett sätt att visa 
omsorg om de människor som studeras. Skolans värld är komplicerad 
och långt ifrån konfliktfri. Min roll som forskare är att lyfta fram också 
det som är problematiskt och att ge det en kritisk belysning.   
 Arbetet med analys och tolkning av materialet har präglats av en 
ständig alternering mellan empiri och teori. Jag har utgått både från teoretiska 
förföreställningar, dvs. min erfarenhetsbaserade kunskap, och inspiration 
från teori för att förstå förhållanden i det empiriska materialet. De möns-
ter och teman som framträtt i materialet har följts av ett fortsatt sökande 
efter teorier och begrepp som i sin tur lett till nya iakttagelser och nya 
frågor att ställa osv. I avhandlingstexten har jag strävat efter att väva 
samman redovisningen av det empiriska materialet med analys och tolk-
ning. 

Undersökningens genomförande och empiriska material 
I det här avsnittet redogör jag för de överväganden jag gjort när det gäll-
er valet av skolor, lärare och klasser och hur undersökningen har genom-
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förts. Jag beskriver också materialet och hur det har bearbetats och ana-
lyserats.   

Val av skolor, lärare, program och klasser 

I slutet av vårterminen 2003 inleddes kontakter med fyra svensklärare på 
tre olika gymnasieskolor, Tallskolan, Björkskolan och Lindskolan. Valet 
av skolor har delvis avgjorts av att de var geografiskt relativt lättillgängli-
ga för mig men främst har valet styrts av vilka program de olika skolorna 
erbjuder. Någon kunskap om mer specifika förhållanden i skolkulturen 
eller om lärarkollektivet på respektive skola hade jag inte då jag tog den 
första kontakten. Min avsikt var att följa gymnasieklasser som skilde sig 
åt beträffande social och könsmässig sammansättning och valde därför 
fyra olika program, såväl studie- och yrkesförberedande som pojk- och 
flickdominerade utbildningar. De olika programmen rekryterar i stor 
utsträckning ungdomar med olika kön och olika social bakgrund, fakto-
rer som kan påverka hur svenskämnet gestaltar sig. Innan jag tog kontakt 
med skolorna hade jag därför bestämt mig för ett urval med ett pojkdo-
minerat respektive ett flickdominerat yrkesförberedande program, en 
klass från Naturvetenskapsprogrammet och en från Estetiska program-
met.  
 Det är främst elever med jämförelsevis högre betyg som söker till de 
studieförberedande programmen och elevernas betygsresultat är i sin tur 
nära relaterat till deras klassmässiga tillhörighet. När det gäller Naturve-
tenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet är förändringarna i det 
sociala rekryteringsmönstret marginella, enligt statistik från åren 1988 till 
1999 (Skolverket 2000:66). Flickor ur de lägre samhällsskikten väljer, 
enligt statistiska uppgifter från tiden efter genomförandet av Lpf 94, i 
något större utsträckning än tidigare ett studieförberedande program. 
Detta antas bero på att den förändrade programstrukturen innebar ett 
mindre utbud av program som traditionellt riktat sig till flickor, jämfört 
med det gamla linjegymnasiet (67). Könsfördelningen är mer ojämn på 
de yrkesförberedande programmen vilket tyder på att eleverna där är mer 
påverkade av yrkenas traditionella könsmärkning i sitt val av gymnasieut-
bildning (Skolverket 2006:46). Pojkdominerade program som t.ex. For-
dons- och Industriprogrammet har en mer extrem könsfördelning, me-
dan flickdominerade program som t.ex. Omvårdnads- och Barn- och 
fritidsprogrammet har en högre andel pojkar. Barn till föräldrar ur de 
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lägre samhällsskikten är alltså överrepresenterade på de yrkesförberedan-
de programmen som också har en skevare könsfördelning.  
 När det gäller differentieringen mellan könen inom högre sociala 
skikt sker denna inte i samma utsträckning via gymnasievalet, utan först i 
högskolan. Det är främst föräldrarnas utbildningsnivå som avgör barnens 
gymnasieval och i mindre utsträckning ekonomiska resurser (48). Det 
Estetiska programmet, som tillkom med gymnasiereformen -94, rekryte-
rade till en början elevgrupper som i stort sett stämde med den totala 
elevgruppens sociala tillhörighet, vilket gjorde programmet klassmässigt 
heterogent. Detta har efter hand förändrats så att en större andel elever 
från lägre samhällsklasser väljer programmet medan elever från högre 
samhällsklasser återigen väljer studieförberedande program. Enligt Skol-
verket (2000) beror förändringen troligen på att Estetiska programmet, 
och även Medieprogrammet, inte ger samma möjligheter till högskole-
studier som studieförberedande program. Möjligheten att få ett arbete 
inom det estetiska området och inom medievärlden är också liten (67).                   
 Lärare är idag mer påpassade, både kollektivt via medier och indivi-
duellt via interna utvärderingar, än tidigare. De upplever ofta sin arbets-
börda som tung. Det krävs både mod och en viss säkerhet i lärarrollen 
för att ställa upp på att låta sin undervisning beforskas. Att finna lärare 
som var villiga att släppa in mig i sina klassrum var emellertid inte så 
svårt som jag hade föreställt mig. Mitt inflytande i urvalet av lärare var 
begränsat till skillnad från valet av de elever som kom att intervjuas. I det 
senare fallet fanns jag på plats i klassrummet vid flera tillfällen innan 
urvalet gjordes och valen kunde göras utifrån mina egna iakttagelser och 
medvetna överväganden. Den möjligheten hade jag inte i valet av lärare. 
  En första kontakt med skolorna skedde via ämnesansvariga svensklä-
rare. På Tallskolan och Lindskolan fick jag via ämnesansvariga namnet 
på lärare som under höstterminen 2003 skulle undervisa i årskurs 2 på de 
program jag var intresserad av. På Tallskolan, som erbjuder enbart yrkes-
förberedande program, fick jag namnet på två svensklärare som undervi-
sade på det enda program på skolan som domineras av flickor, Barn- och 
fritidsprogrammet (BF). Jag ringde dem båda och Jenny visade sig till 
skillnad från sin kollega vara intresserad.  
 På Lindskolan, med i huvudsak estetiska inriktningar, föreslogs enbart 
Anna och hon var intresserad av att delta med en klass musik- och tea-
terelever. Jag sökte lärare som undervisade i klasser som skulle börja i åk 
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2 höstterminen 2003 och som de räknade med att följa gymnasietiden ut. 
Fördelen med att följa klasserna i årskurs 2 och 3 var att eleverna när jag 
trädde in på scenen redan skulle ha ett års erfarenhet av gymnasieskolans 
svenskämne att relatera till i samtal och intervjuer. Att gå in först i 
årskurs 2 innebar också att jag kunde räkna med att klasserna var mer 
stabila. Av erfarenhet visste jag att det är vanligt att elever, särskilt under 
den första terminen i årskurs 1, byter program. Däremot hade inte för-
hållandet att eleverna befann sig i Svenska A- eller Svenska B så stor 
betydelse för detta val. Det visade sig att ES-eleverna på Lindskolan var 
den enda klass i undersökningen som läste klart A-kursen i årskurs 1. I 
övriga klasser lästes A- och B-kursen över tre terminer vardera.   
 På den tredje skolan, Björkskolan, blev jag inbjuden till en träff med 
svensklärarna för att informera om avhandlingsprojektet. Två klasser på 
olika program var redan valda och jag var här intresserad av att få kon-
takt med en svensklärare på Naturvetenskapsprogrammet och en på ett 
pojkdominerat yrkesförberedande program. Inte heller på Björkskolan 
var det några svårigheter att få kontakt med lärare som var villiga att 
delta i undersökningen. Göran som hade svenska i en klass på Industri-
programmet (IP) anmälde sig intresserad, liksom Bo som undervisade i 
en klass på Naturvetenskapsprogrammet (NV).  
    I den första kontakten med undersökningens lärare och i det fortsatta 
samarbetet framgick det att lärarnas intresse bottnade i erfarenheter av 
problem, och i vissa fall frustration, i förhållande till just de problemom-
råden som jag presenterade som centrala i min undersökning. Detta ute-
sluter inte att de kanske också hade andra, ej uttalade, skäl för sitt delta-
gande.  
 För samtliga lärare gällde att jag strax efter vårt första möte gav en 
mer fördjupad information om min forskarroll och villkoren för deras 
och elevernas deltagande i undersökningen. Lärarna informerades också 
om forskningsetiska principer. Jag poängterade särskilt att både lärares 
och elevers deltagande måste bygga på frivillighet, att de hade rätt att dra 
sig ur och att anonymitetsskydd skulle gälla, såväl för ort och skolor som 
för lärare och elever. Vi gjorde överenskommelser om att lärarna redan 
under vårterminen skulle berätta för eleverna om det förestående forsk-
ningsprojektet, utan att gå in på detaljer, men att mitt första möte med 
respektive klass skulle ske först i början av höstterminen i årskurs 2.  
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 Att jag kunde möta lärarnas erfarenhet med min egen lärarerfarenhet 
av undervisning i svenska på gymnasiet gav legitimitet åt min roll som 
forskare i skolan. Genom mina tidigare lärarerfarenheter hade jag en god 
förtrogenhet med fältet som gjorde det lätt för mig att etablera kontakt 
och skapa ett förtroendefullt förhållande mellan mig och de elever och 
lärare som kom att ingå i undersökningen. Mina tidigare lärarerfarenheter 
var alltså en tillgång. Erfarenheterna gjorde det också lättare för mig att 
förstå händelseförlopp, sociala relationer och de kontextuella faktorer 
som ramar in undervisning och klassrumsliv. Inom skolforskning har 
vikten av att distansera sig från sin förförståelse poängterats. Forskarens 
vanliga uppgift att göra det främmande bekant måste i skolforsknings-
sammanhang ersättas av en strävan att göra det bekanta främmande 
(Gordon m.fl. 2001:188). Eva Hultin (2006) och Annette Ewald (2007), 
som båda var erfarna lärare då de gick in i sina forskningsprojekt, vänder 
sig mot att se förtrogenheten med fältet som ett hinder i forskningspro-
cessen och menar att erfarenheten istället kan vändas till en styrka. Båda 
lyfter fram lärarerfarenheten och fältförtrogenheten som viktiga redskap 
i forskningsarbetet (Hultin 2006:124, Ewald 2007:53,). Detta är en erfa-
renhet som jag delar. I analysen och tolkningen av materialet är det som 
jag tidigare påpekat nödvändigt att distansera sig med hjälp av tidigare 
forskning, teorier, begrepp och analytiska redskap. De olika faserna i 
forskningsprocessen är inte helt åtskilda utan glider in i och befruktar 
varandra.  
 De fyra lärarna behöll sitt intresse för mitt forskningsprojekt under 
den tid jag följde deras klasser och jag har också haft kontakt med dem 
efter att undersökningen avslutats. Jenny var, av oförutsedd anledning, 
tjänstledig under årskurs tre men behöll kontakten med mig och BF-
klassen. Klassen bytte svensklärare tre gånger under det sista läsåret. De 
lärare som avlöste Jenny var alla tveksamma till intervjudelen av under-
sökningen men tillät att jag fortsatte med mina observationer och var 
också tillmötesgående när jag ville komma och intervjua eleverna.  

Undersökningens inledande fas 

I början av höstterminen 2003 inleddes arbetet med observationer och 
planering av intervjuer. Vid det första mötet med eleverna presenterade 
jag kortfattat mig själv och mitt avhandlingsprojekt och redogjorde för 
vad min närvaro i klassrummet och deras deltagande skulle innebära. 
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Frivilligheten underströks liksom anonymitetsskyddet. Eleverna fick 
också en skriftlig information om undersökningen att ta med hem till 
vårdnadshavare. Flera nyfikna frågor om projektet, hur man forskar och 
varför jag valt just deras klass ställdes under detta första besök.  
 Att som klass vara utvald för att delta i forskning såg eleverna som 
positivt och spännande, känslor som förstärktes för de elever som så 
småningom blev intervjuade. Min tanke var att begränsa antalet elever 
som skulle intervjuas till fyra i varje klass. Antalet kom att utökas till 6 
elever i de mindre klasserna BF och IP och till 8 i NV och ES. Anled-
ningen var dels att det fanns så många elever som väckte min nyfikenhet, 
dels att många elever ville delta i intervjuundersökningen. Under mitt 
andra besök i klasserna skrev eleverna brev där de berättade om sig själva 
och sina fritidintressen, vad skolan betydde för dem och hur de tänkte 
om sin framtid. Eleverna var medvetna om att breven var en del av un-
dersökningen och att breven, tillsammans med iakttagelser jag gjort i 
klassrumsobservationer och samråd med läraren, skulle utgöra underlag 
för valet av de elever som skulle intervjuas. 

Medföljande observation     

Under de två år som materialinsamlingen pågick gjorde jag regelbundet 
observationer i de fyra klasserna. Rollen som deltagande observatör kan 
innebära olika grad av deltagande i den verksamhet som studeras. Min 
roll kan närmast karaktäriseras som den medföljande observatörens eftersom 
jag var närvarande men inte aktivt deltog i undervisningen (se t.ex. Amb-
jörnsson 2004:39, Ewald 2007:55). Vid mina första besök i klassrummen 
förekom det att lärarna försökte dra in mig i diskussioner eller vände sig 
till mig för att förklara något som hade med den aktuella undervisningen 
att göra. Jag var då noga med att markera min roll som enbart observa-
tör. I förhållande till eleverna var det svårare att inte glida in i lärarrollen 
då de behövde vägledning. Ganska snabbt vande sig dock både lärare 
och elever vid min närvaro som enbart flitigt iakttagande och antecknan-
de besökare. Också intresset för det jag skrev i mitt anteckningsblock 
och fascinationen över att jag tycktes ha så mycket att skriva avtog så 
småningom. Då frågor uppstod redogjorde jag vid ett par tillfällen för 
vad jag skrivit vilket hade en avdramatiserande effekt. I vilken grad min 
närvaro påverkade aktörer, undervisningsprocesser och lärarnas plane-
ring av undervisningsinnehållet är svårt att bedöma. Jag har inte fått någ-
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ra indikationer på att innehåll eller arbetsformer har anpassats efter mina 
besök eller att interaktionen i klassrummet förändrades då jag var närva-
rande. En viss påverkan såväl på individer som på situationskontext är 
naturligtvis oundviklig. Lärares och elevers handlande i klassrummet kan 
ha påverkats på ett indirekt sätt genom hur de uppfattade mig och reflek-
terade över vad jag skrev, tänkte och tyckte.  
 Tabell 1 nedan visar de tillfällen jag observerade lektioner i de fyra 
klasserna. 
 
Tabell 1. Observationer 
 BF IP NV ES 
Heldagar 

  
1/10 -03 
2/10 -03 

22/9 -03 
23/9 -03 

17/9 -03 
19/9 -03 

8/10 -03 
9/10 -03 

Lektioner 
i svenska 

Litteratur-        
historia: 
15/1 -04 
22/1 -04 
11/2 -04 
4/3 -04 
1/4 -04 
 
NP39(muntlig), 
litteratur- 
historia: 
17/11 -04 
24/11 -04 
1/12 -04 
9/12 -04 
15/12 -04 
 

Shakespeare: 
22/3 -04 
23/3 -04 
30/3 -04* 
5/4 -04 
19/4 -04 
27/4 -04 
 
Pär Lager-
kvist: 
14/11 -04 
15/11 -04 
22/11 -04 
30/11 -04 
6/12 -04* 
7/12 -04* 
14/12 -04* 
20/12 -04* 
 
 

Dramatik:  
14/1 -04 
16/1 -04 
21/1 -04 
23/1 -04 
28/1 -04 
30/1 -04 
4/2 -04* 
6/2 -04* 
 
Litteratur-    
historia: 
10/1 -05 
14/1 -05 
17/1 -05 
24/1 05* 
 
Språk och 
samhälle: 
7/2 -05* 
11/2 -05* 
14/2 -05* 
24/2 -05* 
4/3 -05* 
7/3 -05* 

Tema Språk: 
26/11 -03 
3/12 -03 
10/12 -03* 
17/12 -03 
14/1 -04 
21/1 -04 
28/1 -04 
 
Litteratur- 
läsning, 
genrer: 
15/11 -04 
22/11 -04 
6/12 -04 
 
 
 
 

* Avser inspelat material. De två sista lektionerna under temat Dramatik för NV-
klassen spelas elevernas föreställningar in med videokamera. I övrigt avses inspel-
ningar med MD-spelare, av hela eller delar av lektioner.   
 

                                                           
39 Nationellt prov. 
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Jag följde inledningsvis klasserna i all undervisning under ett par dagar 
för att få en uppfattning om hur klassens skolvardag såg ut. Därefter 
strävade jag efter att följa hela undervisningsförlopp i svenska, från in-
troduktionen av ett nytt tema eller ett nytt arbetsområde till dess avslut-
ning i prov eller annan examination. För samtliga klasser gällde att jag i 
början av varje årskurs tillsammans med respektive lärare och utifrån 
deras grovplanering avgjorde vilket undervisningsförlopp jag skulle följa. 
Hänsyn måste då tas till planeringen för övriga klasser för att undvika 
kollisioner.   
 Sammanlagt observerade jag två hela undervisningsförlopp i BF, IP 
och ES, ett i årskurs 2 och ett i årskurs 3. I NV observerades ett tredje 
undervisningsförlopp. Detta förlopp har inte blivit föremål för analys 
men gav däremot värdefull information, inte minst genom att det gav fler 
möjligheter till informella samtal med eleverna än de två tidigare under-
visningsförloppen. Valet av ett tredje undervisningsförlopp motiverades 
också av att eleverna skulle arbeta i grupp på ett sätt som de menade var 
vanligare på NV än det tidigare grupparbete jag följt. I det tredje under-
visningsförloppet tilldelades varje grupp en uppgift, rubricerad som t.ex. 
Gruppspråk, Tvåspråkighet eller Manligt och kvinnligt. Uppgiften dela-
des sedan upp av eleverna och löses enskilt för att sedan sättas ihop till 
en gemensam redovisning. Arbetet med dramatik från olika epoker, som 
eleverna arbetade med i årskurs 2, betraktades av eleverna som ett för 
klassen ovanligt grupparbete eftersom det krävde ett omfattande samar-
bete.40  
 ES-klassen hade långa lektionspass och jag följde dessutom ett ar-
betsområde som tog lång tid att genomföra. Den totala observationsti-
den för ES blev 19 timmar och för NV, där ett tredje förlopp observera-
des, 18 timmar. För IP och BF är den sammanlagda tiden för varje klass 
14 timmar. Några gruppsamtal och tillfällen med undervisning i helklass 
spelades in på audioband samtidigt som de observerades (se markering 
med asterisk i tabell 1). När det gäller IP-klassen var det under mina fyra 
sista lektionsbesök i årskurs 3 så få elever närvarande att det var möjligt 
att urskilja enskilda röster också i helklassundervisning och jag valde då 
att spela in dessa lektioner. NV-klassen var en tyst klass där eleverna 
sällan föll varandra i talet. Mot slutet av den andra observationsperioden 

                                                           
40 Se s. 190. 
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i NV gjorde jag en inspelning av en lektion i syfte att göra en mer detalje-
rad analys av klassrumsinteraktionen. För NV-klassen finns dessutom 
videoinspelningar av deras dramatiseringar av utsnitt ur klassiska pjäser. 
Några möjligheter att spela in undervisning i helklass fanns inte i BF och 
ES där eleverna var fler och kommunikationen betydligt livligare. Den 
inspelade lektionen i ES avser ett gruppsamtal. 
 Jag erbjöd lärarna att kontakta mig för att avboka observationer om 
de av någon anledning tillfälligt skulle uppleva min närvaro som besvä-
rande men ingen lärare utnyttjade denna möjlighet. En viss nervositet 
hos lärarna inför observationer och intervjuer kunde märkas, särskilt i 
början av undersökningen, men jag kände mig alltid välkommen och väl 
omhändertagen av både lärare, elever och övrig personal. 
 Alla fältanteckningar renskrevs och kompletterades med reflektioner, 
oftast samma dag som observationerna genomförts. Texterna utgör en 
första bearbetning och analys av erfarenheterna från fältet som sedan 
användes för vidare analys och tolkning. Under de undervisningsförlopp 
jag följde samlade jag in allt undervisningsmaterial som delades ut till 
eleverna, t.ex. uppgiftsformulär, diskussionsfrågor, mallar för bokrecen-
sioner och texthäften. Delar av detta material utgör också underlag för 
min analys, liksom de många samtal jag hade med elever och lärare utan-
för undervisningen.  

Informella samtal 

Under observationsperioderna samtalade jag med lärarna och eleverna 
utanför undervisningen. Dessa samtal kunde äga rum i personal-
rum/uppehållsrum, korridorer, matsalar och bibliotek och hade en mer 
öppen och personlig prägel. Jag valde att inte anteckna under samtalens 
gång utan memorerade och skrev ner så fort jag fick tillfälle. Fördelen 
med de informella samtalen var att jag kunde få reaktioner och svar på 
frågor i direkt anslutning till de lektioner jag observerade. De informella 
samtalen var praktiskt enklare att genomföra än intervjuerna, där det 
krävdes både lokalbokning och schemaläggning på elevernas håltimmar. 
De informella samtalen blev också mer spontana och personliga.  

Alla lärare som deltog i undersökningen såg mig i varierande grad 
som samtalspartner i frågor som rörde svenskämnet och eleverna, sär-
skilt i situationer då de upplevde svårigheter eller kände sig frustrerade 
över något som inträffat. Jag intog då rollen som kollega och delade med 
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mig av liknande erfarenheter och upplevelser av tillkortakommanden. 
Mitt förhållningssätt var öppet och bekräftande samtidigt som jag med-
vetet undvek att värdera. Även om några av eleverna i samtal gav uttryck 
för frustration i förhållande till svenskämnet var de, med något undantag, 
påfallande lojala mot sina lärare. 

Fanny Ambjörnsson skriver i sin avhandling I en klass för sig (2004) 
att de två grupper av flickor, från Barn- och fritidsprogrammet respekti-
ve Samhällsvetenskapsprogrammet, som hon mötte i sin undersökning 
behandlade henne på olika sätt. Hon beskriver flickorna i S-klassen som 
inbjudande och omhändertagande medan flickorna i BF-klassen intog en 
betydligt mer skeptisk hållning (45). Ambjörnsson förklarar förhållandet 
med att hon själv har samma medelklassbakgrund som S-flickorna och 
att hennes egen status och position upplevdes som mer främmande för 
BF-flickorna än för S-flickorna. Detta är ett förhållande som jag känner 
igen från min undervisningspraktik och det visade sig få betydelse också i 
min undersökning. I mitt möte med BF-klassen upplevde jag, liksom 
Ambjörnsson, en reserverad och försiktig hållning gentemot mig från 
flera av flickorna. En liknande hållning kunde märkas också bland de 
flickor i NV-klassen som hade ett annat förstaspråk än svenska. Pojkarna 
i NV-klassen med annat förstaspråk än svenska var allt annat än reserve-
rade och försiktiga och detsamma gäller för pojkarna i IP-klassen, vilket 
tyder på att förhållandet inte kan reduceras till en fråga om klass, utan 
också rör både genus och etnicitet. Min uppväxt i arbetarklassmiljö kan 
möjligen ha påverkat att jag lätt kunde etablera en öppen och tillitsfull 
relation till IP-eleverna men detta hade jag å andra sidan inte lika själv-
klart fördel av i min relation till flickorna i BF. BF-flickornas skeptiska 
hållning fick konsekvenser för materialinsamlingen på så sätt att underla-
get inte är så fylligt som för övriga klasser. Trots att de så småningom 
blev mer öppna mot mig och vågade visa sitt intresse för att bli intervju-
ade, var det svårare att få tillgång till informella samtal, eftersom BF-
eleverna oftare föredrog att dra sig undan när de kom utanför klassrum-
mets dörrar. De intervjuer som gjordes med BF-flickorna är också över-
lag kortare och mindre innehållsrika än övriga intervjuer. 

Intervjuer 

De intervjuer jag genomfört med lärare och elever har varit semistruktu-
rerade, vilket innebär att jag i förväg bestämt ett antal övergripande te-
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man som intervjun skulle handla om men inga exakt formulerade frågor 
som skulle ställas i en bestämd ordning. I intervjun försökte jag formule-
ra öppna frågor som gav utrymme för den intervjuade att följa sina egna 
associationsbanor. Frågorna har i stor utsträckning tagits i den ordning 
som passat den intervjuade och mina följdfrågor har formulerats efter 
tidigare svar. Samtalen ”har fått ringla sig relativt fritt” samtidigt som jag 
i mina följdfrågor kunnat styra samtalet mot sådant som var relevant för 
mina forskningsfrågor (Ehn & Löfgren 1996:133).  Jag var intresserad av 
lärares och elevers perspektiv; deras uppfattningar, tankar, känslor och 
föreställningar. En öppen intervjuform har uppenbara fördelar då man 
vill fånga en föreställningsvärld (Kvale 1997:117).   
 En forskningsintervju är en mellanmänsklig situation där innehållet 
konstrueras dialogiskt, men där den som intervjuar har ansvaret för att 
skapa en trygg atmosfär. Att starta i något närliggande och okontroversi-
ellt som upplevs som lätt att tala om kom att framstå som en god regel, 
liksom att lyssna uppmärksamt, att bekräfta och visa respekt för vad som 
sades. Även om intervjun kan påminna om ett samtal mellan två likställ-
da parter är den präglad av en bestämd maktsymmetri där det är forska-
ren/intervjuaren som definierar situationen. Alla intervjuer spelades in på 
audioband och genomfördes på skoltid i skolmiljö och i ett grupprum 
eller arbetsrum där vi kunde sitta ostört.  
 Lärarna intervjuades två gånger i anslutning till de undervisningsför-
lopp jag observerade och ytterligare en gång i slutet av elevernas studie-
tid. Den sista intervjun med Jenny kunde inte genomföras eftersom hon 
då var tjänstledig. I intervjuerna med lärarna var jag intresserad av deras 
syn på svenskämnets innehåll, syfte och funktion i relation till olika elev-
grupper, på kulturella förändringar och förändringar i styrdokument. Jag 
ställde också frågor om hur de uppfattade den aktuella klassen. Den för-
sta intervjun var mer allmänt sonderande medan de följande hade en 
närmare koppling till undervisningsförlopp och specifika förhållanden i 
klassen. 
 Eleverna intervjuades enskilt en gång i årskurs 2. Mot slutet av deras 
studietid gjordes gruppintervjuer med de elever som tidigare intervjuats 
enskilt. I NV-klassen gjordes också en gruppintervju i anslutning till det 
första undervisningsförloppet. Mellan dessa mer formella och i förväg 
inbokade intervjuer valde jag att istället ha oplanerade informella samtal i 
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direkt anslutning till undervisningen, företrädesvis med de elever som 
deltog i intervjuundersökningen. 
 I de enskilda elevintervjuerna inledde jag med att be eleverna berätta 
om sig själva och sina fritidsintressen. De brev de tidigare hade skrivit 
blev en naturlig ingång till den fortsatta intervjun. Intervjuerna handlade 
sedan främst om gymnasieskolans svenskämne men jag bad dem också 
berätta om sin tidigare skoltid, högstadietidens svenskämne, val av pro-
gram, trivseln i skolan och klassen och sina framtidsplaner. I den avslu-
tande intervjun fick eleverna se tillbaka på gymnasieskolans svenskämne 
med utgångspunkt i en översikt över innehållet i A- respektive B-kursen 
som sammanställts av deras lärare. I tabellen nedan redovisas samtliga 
intervjuer.    
 
Tabell 2. Intervjuer 

BF IP NV ES 
Elever 
Kia 16/12 -03 
Pernilla 16/12 -03 
Jens 17/12 -03 
Emilia 17/12 -03 
Tilde 19/12 -03  
Anna-Karin 23/1 -04 
 
Gruppintervju: 
18/5 -05 
 
Lärare 
Jenny  
27/10 -03 
1/4  -04 

Elever 
Erik 28/11 -03 
Engin 28/11 -03 
Filip 28/11 -03 
Bekim 9/1 -04 
Mattias 9/1 -04 
Per 9/1 -04 
 
Gruppintervju: 
3/5 -05 
 
Lärare 
Göran 
12/11 -03 
27/4 -04 
3/5 -05 

Elever 
Dino 1/12 -03 
Jakob 1/12 -03 
Amal 1/12 -03 
Ola 2/12 -03 
Jane 15/12 -03 
Tina 15/12 -03  
Amr 17/12 -03 
Ida 8/3 04 
 
Gruppintervju: 
23/2 -04 
25/4 -05 
 
Lärare 
Bo 
14/11 -03 
24/2 -04 
25/4 -05 

Elever 
Henrik 26/11 -03    
Martin 26/11 -03    
Anja 3/12 -03 
Karin 5/12 -03 
Emma 5/12 -03 
Anders 10/12 -03 
Lina 10/12 -03 
Maria 10/3 04 
 
Gruppintervju: 
26/4 -05 
31/4 -05 
 
Lärare 
Anna 
14/11 -03 
27/4 -04 
26/4 -05 

 
Både lärare och elever visste i stora drag vad intervjuerna skulle komma 
att handla om. Inledningsvis kunde jag i de enskilda intervjuerna märka 
en avvaktande försiktighet men behovet av att få berätta för någon som 
tog sig tid att lyssna tog snart över.  
 Innan jag valde ut de elever som skulle intervjuas ville jag bli mer 
bekant med både skolor, klasser och elever. Därför var det först vid mit-
ten av höstterminen -03 som urvalet gjordes. Utifrån de brev eleverna 
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skrivit, besöken i klassen och samtal med eleverna gjordes ett urval som 
efter hand stämdes av med läraren i svenska. Jag blev bl.a. avrådd från att 
välja elever som hade hög frånvaro, hade funderingar på att avbryta sina 
studier eller var extremt tystlåtna. Faktorer som olikheter i fritidsintres-
sen och attityd till skolan och svenskämnet har haft betydelse för urvalet 
i samtliga klasser. I övrigt såg mina utgångspunkter något olika ut i de 
olika klasserna. BF och IP utgjorde relativt homogena grupper könsmäs-
sigt och socialt. I BF-klassen hade samtliga elever svenska som 
förstaspråk medan jag i IP-klassen kunde välja två elever med annat 
förstaspråk än svenska. NV-klassen var heterogen med avseende på kön 
och etnicitet. Av de åtta intervjuade eleverna är fyra pojkar och fyra 
flickor och av dessa har två flickor respektive två pojkar ett annat 
förstaspråk än svenska. I ES-klassen hade samtliga elever svenska som 
förstaspråk men de stod snart klart för mig att klassen omfattade två 
olika delkulturer, elever med inriktning teater respektive elever med in-
riktning musik. Förhållandet hade betydelse för stämningen och interak-
tionen i klassen varför jag valde fyra teaterelever och fyra musikelever, 
två pojkar och två flickor från varje delkultur. Urvalet var alltså strate-
giskt utifrån variabler som delvis skiftade från klass till klass. Avsikten 
med valet av elever från de fyra klasserna var att de skulle representera 
olika kategorier av gymnasieelever. Givetvis kan eleverna, liksom de fyra 
klasserna, inte ses som representativa i statistisk mening.    
 Redan då jag vid mitt första besök i klassrummen berättade om de 
kommande intervjuerna märktes ett intresse hos eleverna för att bli in-
tervjuade och några elever gav också uttryck för detta. Förhållandet kan 
delvis förklara att eleverna ville ha gott om tid för att skriva sina brev, 
brev som i de flesta fall blev både innehållsrika och intressanta. Jane i 
NV-klassen var ett undantag. Hon var den enda elev som vid mina första 
besök visade en attityd till mig som jag tolkade som ett avståndstagande. 
Hennes brev bestod av en ensam rad, ”Jag har inte lust att skriva något”, 
och saknade namn. Genom sitt agerande väckte hon min nyfikenhet och 
i samtal med Bo, klassens svensklärare, blev jag uppmuntrad att fråga om 
hon ville bli intervjuad. Jane blev glad över att bli tillfrågad och tackade 
utan att tveka ja, liksom alla elever som fick frågan om de ville delta i 
intervjuundersökningen. Inför årskurs 3 skedde ett bortfall av tre elever. 
Jane i NV-klassen flyttade till annan ort där hon fortsatte sina studier och 
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Henrik i ES bytte till ett annat program på Lindskolan. I BF avbröt Tilde 
sina studier för att arbeta.  

Transkription och analys av material 

Sammanlagt gjordes 45 intervjuer med en längd på ca 60 till 70 minuter 
vardera. Den totala intervjutid som finns inspelad på band är 56 timmar. 
Intervjuerna och de audioinspelade lektionerna och gruppsamtalen har 
transkriberats. Det transkriberade materialet, som tillsammans med fält-
anteckningarna kom att utgöra underlag för det fortsatta analysarbetet, 
ska ses som rekonstruktioner. Audiobandet fångar inte allt som händer i 
en intervju och i överföringen till skrift sker sedan en bearbetning och 
analys av materialet där alla verbala och icke-verbala uttryck i det inspe-
lade materialet inte går att fästa på papper. Två av varandra oberoende 
individer skulle med största sannolikhet inte transkribera exakt lika 
(Norrby 1996:83). 
 Syftet med analysen var att komma åt innehållsaspekter, vilket har 
varit styrande för mitt sätt att transkribera. Intervjuerna har återgetts 
ordagrant och i huvudsak med skriftspråkvarianter, dels av hänsyn till de 
medverkande, dels för att underlätta läsningen. Samtalets talspråkliga 
karaktär finns dock kvar bl.a. genom vissa talspråksformer.41  
 Det analysarbete jag genomfört har pågått under lång tid och involve-
rat en rad olika processer på sin väg mot färdig analys. Det skriftliga ma-
terialet i form av fältanteckningar, transkriberat material och undervis-
ningstexter har lästs om och om igen. För varje läsning har förutsätt-
ningarna förändrats. Allteftersom jag fått en allt bättre helhetsbild av 
materialet har enskilda delar vid nya läsningar kunnat förstås i ett annat 
ljus som i sin tur kastat ett nytt ljus över helheten. Analysarbetet har ut-
vecklats, justerats och också modifierats genom att nya läsningar av ma-
terialet hela tiden skett parallellt med läsningen av andra undersökningar 
och av teorier och begrepp från relevant forskningslitteratur. I arbetet 

                                                           
41 Jag använder mig av talspråksformer som t.ex. dom, mej och sej. Omtagningar och 
hummanden finns med. Längre pauser markeras med tre punkter. Vid förekomst av 
ohörbara ord eller sekvenser markeras detta inom parentes liksom skratt och 
markanta förändringar i tonfall t.ex. (emfas). Hakparentes används däremot för att 
förtydliga något eller för att signalera att något i citatet förändrats, t.ex. [min 
kursivering]. Tre punkter inom hakparentes […] betyder att ett kortare avsnitt av 
citatet utelämnats och tre bindestreck [---] att ett längre avsnitt utelämnats. 
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med analysen framträdde också efter hand de mönster och teman som 
blev vägledande för mitt sätt att organisera avhandlingstexten.   
 En första del av analysen av det empiriska materialet för de fyra klas-
serna presenteras i avhandlingens del II som omfattar kapitel 3 till 6. Här 
behandlas de svenskämnen som realiseras i den svenskundervisning jag 
observerat och talet om denna i intervjuer och informella samtal. I del III 
följer jag upp resultatet av del II med ytterligare två empiriska kapitel, 
kapitel 7 och 8. Här behandlas alternativa möjligheter för svenskämnet 
som blir synliga i intervjuer och samtal men som av olika skäl inte reali-
seras i den undervisning jag observerat. I de kapitel som ingår i del II och 
III redovisas och diskuteras också resultatet av analysen.         
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OLIKA KLASSER - 
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3 Färdigheter i fokus - BF-klassen  
Anna-Karin: Alltså jag har väldigt svårt för att se helheten av hela ämnet, ef-
tersom det varit så hackigt. 
LB: Har det varit hackigt? 
Jens: Det känns inte som ett ämne! 
Anna-Karin: Nej alltså jag har inte fått, det känns inte som att det är ett fullt 
ämne utan det har varit lite där och lite där och lite så. 
[---] 

 Kia: Men det är nog ganska splittrat i och med att det finns, alltså många, 
 alltså mycket grejer i själva svenskan.42  
 

Citaten är hämtade från den avslutande gruppintervju med elever i BF-
klassen som gjordes i slutet av vårterminen i årskurs 3. Jag ber eleverna 
att se tillbaka på den undervisning de fått i svenska under sin gymnasietid 
och berätta om innehållet i svenskämnet som helhet. Eleverna tycker inte 
att ämnet utgör en helhet, att det är ett ämne. Innehållet har skiftat och av 
eleverna upplevts som ”hackigt” och ”splittrat”. Men ”det behöver nog 
inte vara så”, säger Emilia och Anna-Karin menar att det nog finns alter-
nativa sätt att arbeta med svenska:  

 
Alltså det är mycket hur man lägger upp det än om man liksom bara nu kör 
vi grammatik här i tre veckor och sen kör vi litteraturhistoria. Alltså när man 
blandar det och kan vara mer öppen för olika alternativ och att det går att få 
in i varandra.43   

 
För att komma ifrån ämnets splittrade karaktär och känslan av att beta av 
det ena momentet efter det andra tänker Anna-Karin att ämnets olika 
delar skulle kunna integreras. Klassens svensklärare, Jenny, upplever 
också att innehållet i det färdighetsinriktade svenskämnet blir splittrat. 
Jenny vill förändra sitt svenskämne och söker stöd hos karaktärsämneslä-

                                                           
42 Gruppintervju BF:5.  
43 Ibid.:6. 
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rare och svensklärare på BF. Tillsammans vill de hitta nya vägar för sam-
arbete i syfte att skapa mer enhet och sammanhang i elevernas studier (se 
s. 288). Under den tid jag följer BF-klassens arbete är det svenskämne 
som gestaltas i klassen emellertid präglat av färdighetsträningen och den 
brist på enhet som Jenny och eleverna beskriver i samtal och intervjuer. 
Vad är det för innehåll Jenny väljer och hur motiverar hon sina val? Vilka 
sammanhang sätts innehållet in i? Hur ser Jenny och eleverna på det 
innehåll som skapas?  

Formalisering eller funktionalisering  
 

I Svenska A ska dom skriva mycket. Dom ska skriva mycket för mig. Det 
kan vara vad som helst, bokrecensioner eller kommentarer. Har dom sett 
någon film så är det kommentarer eller dom får frågor på den eller skriva ett 
vanligt brev. […] Sen vill jag att dom ska tala mycket, så i varje lektion ska 
det finnas något moment där dom talar lite.44  

 
Jenny ser Svenska A som en kurs där eleverna ska utveckla sina färdighe-
ter i att tala, läsa och skriva. Färdigheter utgör olika fokus i hennes un-
dervisning. Hon berättar att det är viktigt att hela tiden motivera och 
aktivera eleverna i BF-klassen. Hon försöker göra lektionerna så ”lust-
fyllda” som möjligt. ”Dom kan inte hålla tålamodet uppe så länge och 
lyssna och att man hela tiden får göra någonting.”45 Jenny håller eleverna 
sysselsatta och varierar undervisningen så att de inte tröttnar. De olika 
momenten tala, läsa, skriva varieras i småuppgifter som eleverna löser i 
grupp eller enskilt. Av Jennys översikt över innehållet i BF-klassens A-
kurs framgår det t.ex. att eleverna tränar bibliotekskunskap med hjälp av 
ett frågebatteri. I momentet skriva går de igenom ”Skrivandets 5 steg” 
och får träna sig i att beskriva, berätta och att skriva dialog. En uppgift 
består i att förbättra en given text, en annan att skriva stafettskrivning. I 
den muntliga framställningen gör de många små och enkla talövningar 
för att sedan gå fram och redovisa något för klassen. En period med 
grammatik avlöses av en period med tematisk litteraturläsning där ele-
verna läser noveller och dikter om kärlek och skriver egna kärleksdikter. 

                                                           
44 Jenny, Intervju 2:3. 
45 Jenny, Intervju 1:1. 
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 Vad eleverna talar, läser och skriver om, kunskapssammanhanget, är 
underordnat. ”Det kan vara vad som helst”, säger Jenny. Det viktiga är 
att eleverna får rikliga tillfällen att öva. Den dominerande undervisnings-
principen i Jennys undervisning är formalisering, där övningen av färdighe-
ter blir huvudsaken (Malmgren, L.-G. 1996:54f). Innehållet i undervis-
ningen är sekundärt och kan som Jenny säger, vara vad som helst som 
för tillfället kan motivera eleverna för färdighetsträningen. En motpol till 
denna undervisningsprincip är funktionalisering, där innehåll, sammanhang 
och kommunikation är det primära. Formalisering och funktionalisering 
är två traditioner som avspeglar olika sätt att se på språk och språkut-
veckling och som utgjort en skiljelinje mellan två väsentligt olika ut-
gångspunkter för svenskundervisningen under 1900-talet (Thavenius 
1981, Malmgren, L.-G. 1996:65).  
 Formaliseringen av svenskämnet har en lång tradition med rötter i 
latinundervisning och klassisk retorik men också i den disciplinerande 
pedagogik som präglade folkskolans undervisning under 1800-talet  
(Thavenius 1981, Malmgren, L.-G. 1996:55ff, Thavenius 1999b). Jennys 
undervisning ligger naturligtvis långt ifrån det tidiga modersmålsämnets 
mekaniska drill av isolerade färdigheter och formaliserad färdighetsträ-
ning är inte heller den enda principen i hennes undervisning. Formalise-
ringen blir emellertid dominerande genom att Jenny ser upprepad övning 
av färdigheter som nyckeln till elevernas språkutveckling och genom att 
det primära innehållet blir färdigheterna i sig. Det fokus på formella fär-
digheter som undervisningen får leder till att eleverna upplever att ämnet 
inte är ”ett ämne” och att ämnet är ”hackigt”. Undervisningen blir, vilket 
eleverna påpekar, splittrad på olika moment och saknar ett stoff som kan 
ge en upplevelse av sammanhang och enhet.  
 I 1900-talets kursplaner för svenskämnet finns en tydlig utveckling i 
synen på svenskämnet från ett ämne bestående av olika delar till ett ämne 
som hålls samman av någon form av enhet. Kravet på enhet har succes-
sivt vuxit fram men först så småningom också motiverats på olika sätt. 
Förklaringen kan ligga i att modersmålsämnet i etableringsskedet på 
1800-talet hade en tydlig ideologisk ambition med fosterländsk inrikt-
ning. Den ideologiska funktionen gav ämnet identitet och band samman 
dess olika delar till en enhet. När ämnet förlorar sin karaktär av förmed-
lare av fosterländska dygder står principen om enhet kvar men måste 
motiveras på ett annat sätt (Svedner 2000:110). Vad som i kursplanerna 
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lyfts fram som den enhetsskapande faktorn varierar över tid. Det kan 
vara att ämnets moment ska stödja varandra, att eleverna ska bli medvet-
na om att innehåll och form är en enhet, att språket binder samman äm-
net eller, som i Lgr 80, att ämnets olika delar naturligt binds samman och 
blir en enhet i det kunskapssökande arbetet (110f). Genom Lgr 80 kopp-
las problematiken kring ämnets enhet samman med utvecklingen från 
formell övning till meningsfull användning, en tendens som också slår 
igenom i gymnasiekursplanen från 1982 (125).  
 Betoningen av språkutveckling i meningsfulla sammanhang sker från 
80-talets reformer och framåt men diskuterades redan under 1970-talet. 
Pedagogiska gruppen i Lund framförde sin kritik av den isolerade färdig-
hetsträningen i Svenskämnets kris (Brodow m.fl. 1976) och SÖ gav ut dis-
kussionsunderlaget Basfärdigheter i svenska (Skolöverstyrelsen 1976). Båda 
förordar en språksyn byggd på uppfattningen att språk utvecklas i sam-
spel med andra människor och när det används i meningsfulla samman-
hang. Enligt detta synsätt hör språkutveckling och kunskapsutveckling 
ihop och träningen av formella färdigheter bör därför integreras i det 
kunskapssökande arbetet och utvecklas i funktionella sammanhang. Mot 
formalisering som grundläggande princip för synen på modersmålsun-
dervisning och språkutveckling ställs alltså funktionalisering där istället 
innehåll och kommunikation blir huvudsaken (Smidt 1989:237, Applebee 
1996:20, Malmgren, L.-G. 1996:60, Bergöö 2005:57f). 
 Att språk utvecklas främst genom att språkbrukaren använder språket 
i meningsfulla sammanhang är en huvudpunkt i Lära svenska (Teleman 
1991). Teleman beskriver tanke- och kommunikationsförmågan som 
samtidig och betonar också vikten av samspel med andra. ”[…] språkan-
vändning är språkutveckling, nämligen om språkanvändningen sker i 
allvar och sanning, dvs. om den sker inte för språkbrukets skull utan som 
ett led i tänkande och meddelelse.” (13). Ett sådant synsätt innebär inte 
att allt som har med form att göra bannlyses från undervisningen. Skill-
naden är att språkets formsida, liksom metaspråkliga resonemang, un-
derordnas kommunikationen och det funktionella sammanhanget. ”Med-
vetenheten om språket bör utvecklas i nära anslutning till språkets natur-
liga funktioner.” (Anward 1983:145).  
 När det gäller det funktionaliserade svenskämnet är det viktigt att 
påpeka att man kan ha olika uppfattningar om vad som avses med inne-
håll. Traditionen inom modersmålsämnet från sent 1800-tal och framåt, 
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bjuder att det centrala innehållet i svenskämnet är litteratur och språk 
och att ämnet även med funktionalisering som grundläggande princip ska 
bygga på detta traditionella innehåll. I den s.k. erfarenhetspedagogiska 
traditionen är det istället elevernas sociala erfarenheter och engagemang i 
kunskapssökande arbete som är utgångspunkten för val av innehåll. 
Svenskämnet ses som ett humanistiskt ämne som handlar om ”jaget och 
omvärlden” där språk och litteratur tas i bruk för att undersöka verklig-
heten (Linnér m.fl. 1980, Thavenius 1982, Lindberg m.fl. 1981, Malm-
gren, L.-G. 1996).  
 Att utvecklingen från formalisering till funktionalisering sätter sin 
prägel på 80-talets kursplaner betyder inte att svenskämnet i praktiken 
kom att bygga på en funktionell språksyn. Skriften Basfärdigheter i svenska 
(Skolöverstyrelsen 1976) innebar ett brott mot svenskämnets traditioner 
och ledde till en intensiv debatt, både i och utanför skolan, och att pola-
risering inom svensklärarkåren växte (Dahl 1999:59). Principen om for-
malisering av språkfärdigheter, som kommer till uttryck i ämnesuppfatt-
ningen svenska som färdighetsämne, bygger på en seglivad tradition som 
sträcker sig in i 2000-talets svenskämne. Denna tradition är fortfarande 
synlig i kursplaner och läromedel, i debatten om svenskämnet och inte 
minst i klassrummets praktik.  
 I undersökningens samtliga klasser finns mer eller mindre starka ten-
denser till formalisering i den bemärkelsen att det är färdigheterna i sig 
som är det primära och att det innehåll man arbetar med blir underord-
nat. För IP-eleverna blir den formella färdigheten huvudsaken när de 
övar sig i att skriva utredande texter i samband med undervisning om 
äldre tiders litteratur. Den skriftliga färdigheten och de formella kunska-
perna om författare, verk och epoker står i centrum i NV-elevernas un-
dervisning. I ES-klassens undervisning har begrepp och textanalytiska 
redskap en tendens att hamna i fokus då eleverna t.ex. övar sig i att ana-
lysera texter eller skriva i olika genrer. I nästa avsnitt undersöker jag Tall-
skolans lokala kursplan och gör jämförelser med den nationella kurspla-
nen. Därefter följer en närmare analys av hur det färdighetsinriktade 
svenskämnet gestaltas i BF-klassen. Vad blir det för innehåll och varför 
blir det just det? Hur ser Jenny och eleverna i BF på sitt svenskämne? 
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Lokala och nationella kursplaner  
Tallskolan med enbart yrkesförberedande gymnasieprogram är den enda 
skola i undersökningen som valt att utarbeta lokala kursplaner för 
svenskämnets A- och B-kurs. I arbetet med den lokala kursplanen på 
Tallskolan har just utvecklandet av elevernas färdigheter varit i centrum 
för lärarnas diskussioner, berättar Jenny. De har tagit fasta på att det 
finns olika vägar att nå kursplanens mål och de är överens om att det är 
viktigt att anpassa innehållet både till elevernas studieinriktning och till 
deras behov, ”… lite mer vad vi tycker att våra elever här behöver”.46 
Den lokala kursplanen för Svenska A är präglad av lärarnas värderingar 
och uppfattningar om de elever som söker sig till yrkesförberedande 
program och bedömningen att dessa elever främst har ett behov av att 
utveckla sina språkliga färdigheter.47   
 Jennys planering för BF-klassens A-kurs bygger på den lokala kurs-
planen. Förutom några rader om introduktion och utvärdering utgör de 
fem momenten läsa, tala, skriva, grammatik och litteratur huvudrubriker 
och behandlas var för sig. Färdighetsträning och kunskapsförmedling, att 
träna på och att lära om, är centralt. Här följer några exempel: Eleverna 
ska t.ex. ”informeras om” och ”träna på” studieteknik och på att söka 
information och kunskaper. ”Bibliotekskunskapen ska tränas tillsammans 
med bibliotekarien.” Eleverna ska ”träna på att hålla tal” och på att ”ge 
konstruktiv kritik”. De ska lära sig grammatik och här ger kursplanen 
mer precisa besked; ”huvudsats, bisats, de vanligaste ordklasserna, ver-
bets tempus samt subjekt, predikat och objekt”. Eleverna ska också lära 
sig ”konsten att använda källor”. Litteratur utgör det femte momentet 
och där ska eleverna studera genrerna lyrik, novell och roman och läsa 
två valfria romaner förutom de böcker som läses i klassuppsättning. Med 
mindre tvingande formuleringar föreslås att litteraturen kan läsas tema-
tiskt och att valet av litteratur kan utgå från elevernas intressen och stu-
dieinriktning.48    
 Den lokala kursplanen bygger på den nationella kursplanens mål och 
betygskriterier som i jämförelse med de övergripande delarna har ett 
tydligare fokus på färdigheter. I den nationella kursplanens övergripande 
skivningarna under rubriken ”Ämnets syfte” tas helhetsperspektivet upp. 
                                                           
46 Jenny, Intervju 2:4. 
47 Lokal kursplan (2002), Tallskolan. 
48 Ibid. 
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Där betonas språkets betydelse för lärande och kunskapsutveckling och 
att det är genom språket som kunskapen görs ”synlig och hanterbar”: 
   

Förmågan att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i 
omvärlden växer. Svenskämnet har i samverkan med andra ämnen ett ansvar 
för att denna kunskapsutveckling sker och att eleverna ser en meningsfull 
helhet i sin utbildning, där den valda studieinriktningen är en utgångspunkt. 
(Gy 2000:01:105)49   
 

Jag tolkar skrivningen så att arbetet med språket ska ske i funktionella 
sammanhang och att det är kunskaper om världen omkring oss som är 
det centrala innehållet. Det är en innehållsstyrd språkanvändning som 
efterfrågas där språket görs till redskap för att reflektera, förstå, värdera 
och ta ställning och genom detta kunskapsbyggande arbete utvecklas den 
språkliga färdigheten. Men under rubriken ”Ämnets karaktär och upp-
byggnad” blir den nationella kursplanen motsägelsefull. Formuleringen 
”kunskaper i och om språk och litteratur är ämnets huvudsakliga inne-
håll” kan tolkas som att det är språket i sig och litteraturen i sig som ska 
studeras, inte de kunskaper som kan bli synliga genom språket och litte-
raturen.  
 Vidare under rubriken ”Mål” preciseras vad eleverna ska ha uppnått 
efter avslutad kurs. För Svenska A finns tio punkter varav åtta handlar 
om att utveckla språket i tal och skrift och två om litteraturläsning. Upp-
splittringen i olika moment och betoningen av färdighetsträningen slår 
igenom i målbeskrivningen för att ytterligare förstärkas i betygskriterierna 
där det preciseras vad eleven ska göra för att nå ett visst betyg. För att få 
betyget G ska eleven t.ex. hålla korta anföranden inför grupp, delta i 
samtal och diskussion, använda språkliga handböcker, använda sig av 
grundläggande regler för språkets bruk och byggnad, skilja på talat och 
skrivet språk, kunna sammanfatta, söka information, använda datorer, 
läsa olika slag av texter etc. Talet om språket som redskap för tanke- och 
kunskapsutveckling och om den meningsfulla helheten och samman-
hangen har ersatts av en uppräkning av isolerade färdigheter.   

                                                           
49 Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer finns publicerade för 
varje enskilt program men det är enbart programmålen som skiljer. När jag i 
avhandlingen hänvisar till Gy 2000 avses de delar som är gemensamma. Eventuella 
sidhänvisningar hämtas från Gy 2000:01 (Barn- och fritidsprogrammet). När det 
gäller programmål hänvisar jag till respektive programhäfte.    
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 I SOU 1996:1 antyder ”Kommittén för gymnasieskolans utveckling” 
att det är ett problem att betygskriterierna uppfattas som mer styrande än 
andra styrdokument (43). De nedersta nivåerna av styrdokumenten, mål 
och betygskriterier, avgör hur lärarna tolkar kursplanerna (Hultman 
1994). Det är ofta uteslutande dessa delar av kursplanen som lärare och 
elever använder för sin planering och för att eventuellt under kursens 
gång stämma av vad som uppnåtts och vad som återstår att arbeta med. I 
dessa dokument nöjer sig kursplanekonstruktörerna med en uppräkning 
av ett antal färdigheter. I Tallskolans kursplaner för svenskämnet är det 
enbart skrivningarna i mål och betygskriterier som slår igenom. Nästa 
avsnitt handlar om hur de lokala kursplanerna med fokus på träning av 
färdigheter får genomslag i BF-klassens svenskundervisningen.  

Färdighetsträningen i BF-klassen 
Av elevintervjuerna kan jag utläsa att eleverna i huvudsak uppfattar 
svenska som ett färdighetsämne. Det som är framträdande i undervis-
ningen och det som läraren betonar blir det som eleverna uppfattar som 
viktigt i svenskämnet. När eleverna redogör för ämnets innehåll struktu-
reras deras berättelser därför ofta med utgångspunkt i olika färdigheter. 

Tala 

Särskild vikt lägger eleverna, liksom Jenny, vid den muntliga färdigheten. 
I den lokala kursplanen får avsnittet ”Tala” en emfas som inte finns för 
övriga moment och inte heller har sin motsvarighet i den nationella kurs-
planen:  
  

En stor del av kursen utgörs av muntliga övningar. Hit hör samtal om läst lit-
teratur, egna berättelser, debatter, diskussioner om olika ämnen m.m. 
Eleven ska träna på att hålla tal inför större eller mindre grupper. 
Eleven ska lära sig att ge konstruktiv kritik.50  
 

Jenny berättar hur hon successivt bygger upp elevernas självförtroende 
genom återkommande talövningar. Hon har också genomgångar av reto-
rikens grundstenar som hon lägger in lite då och då. Arbetet kan utmyn-
na i ett tal på några minuter. Momentet tala integreras ibland med andra 

                                                           
50 Lokal kursplan. Svenska A. Tallskolan. 
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moment t.ex. då eleverna redovisar något de läst eller skrivit. Syftet är att 
eleverna ska våga göra sin röst hörd i olika sammanhang, menar Jenny.51 
 Elevernas utsagor vittnar om att de uppskattat de många små och 
”roliga” övningar som Jenny lägger för dem och de tycker att de har 
blivit säkrare, framför allt i det muntliga men också i att läsa och skriva. 
Anna-Karin tycker att hon utvecklats mest när det gäller muntlig redo-
visning eftersom de övat mycket på det både i svenska och i karaktärs-
ämnen. Hon betonar betydelsen av den uppmuntran hon hela tiden fått 
av Jenny: 
  

Jag tror att nånting som jag har ändrat genom svenskan.Jag har aldrig haft 
svårt för att redovisa och sånt men det är ju ändå klart det har varit nervöst 
och sånt och man har ju gjort samma sorts redovisningar alltid. Men jag tror 
inte att det är förrän först nu som jag har velat göra på annorlunda sätt. Jag 
behöver inte den där tryggheten att jag hela tiden står där med pappret även 
om jag tittar så känner jag att det är för tråkigt nu. Så det har ändrats att man 
har blivit säkrare i och med att jag har fått bättre … alltså bättre … vad ska vi 
säga alltså hon har berömt bättre än vad dom har gjort på högstadiet så att 
jag känner att jag gör bra ifrån mig. Så jag behöver ju inte gömma, alltså jag 
kan redovisa på ett bra sätt så jag behöver inte gömma mig i pappret.52  

Skriva 

I BF-klassen har eleverna inte skrivit så mycket, berättar Ann-Karin. 
Oftast skriver de bokrecensioner och s.k. ”arbeten”, där de självständigt 
söker kunskap kring ett arbetsområde som de sedan redovisar.53 Också 
Emilia påpekar att det i hennes ”mapp”, en slags skrivportfölj där ele-
verna samlar alla sina skriftliga alster, finns mest bokrecensioner. Anna-
Karin och Emilia tycker att det är lärorikt och roligt både med ”arbeten” 
och bokrecensioner men Anna-Karin önskar att hon skulle få lära sig 
mer om hur man skriver t.ex. artiklar och dikter.54  

                                                           
51 Jenny, Intervju 1:6f. 
52 Anna-Karin (BF), Intervju:10. 
53 Arbetsformen ”arbete” är, enligt eleverna, vanlig i alla ämnen på BF. I årskurs 2 
ber eleverna att få slippa ”arbeten” i svenska efter att ha använt arbetsformen vid 
studiet av medeltidens litteratur. De föreslår istället föreläsningar, läxor och prov för 
nästa litteraturhistoriska period, vilket leder till att det tematiska upplägg som Jenny 
planerat utgår. Det arbetssätt som eleverna talar om som ”arbete” motsvaras av det 
som i avhandlingen Skriv med egna ord (Nilsson 2002) kallas ”eget arbete”. Att 
organisera undervisningen som eget arbete ses som ett svar på ett ökat behov av att 
individualisera undervisningen i heterogena grupper. 
54 Anna-Karin (BF), Intervju:13, Emilia (BF), Intervju:9. 
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 I BF-klassen, liksom i undersökningens övriga klasser, är det flera 
elever som uttrycker sig positivt om färdighetsträningen, inte minst för 
att de anser den nödvändig för att de ska kunna utveckla sitt språk inför 
framtida yrkesliv och studier. Det finns en oro för att inte behärska språ-
ket tillräckligt bra, att det egna språket inte ska duga i olika sammanhang. 
Denna oro gör det lättare för lärarna att motivera eleverna för färdighets-
träningen än för t.ex. litteraturstudier. Det kan handla om en oro för att 
inte vara tillräckligt förberedd för att studera på högskolan (Amr i NV 
och Anna-Karin i BF), att hamna i pinsamma situationer för att man inte 
förstår (Amal i NV och Tilde i BF), att missförstå frågorna på ett prov 
(Amr och Jakob i NV) eller att inte få ett arbete efter gymnasieskolan för 
att man inte blivit godkänd i svenska (Mattias, Filip och Engin i IP). 
 Som elev i gymnasieskolan kan det vara svårt att föreställa sig vad 
skrivande innebär i mer funktionella sammanhang. Det skrivande elever-
na ägnar sig åt i skolan har en tendens att bli isolerade övningstillfällen 
och deras texter stannar mellan den enskilde eleven och läraren. Elever-
nas skrivande fyller ofta ingen annan funktion än att ge läraren en möj-
lighet att kontrollera att eleverna gjort en uppgift, t.ex. att de läst en ro-
man, och ge underlag för betygsättning. För många elever fungerar dock 
oron för att misslyckas i sin funktionella språkanvändning som tillräcklig 
motivation för färdighetsträningen men det finns också elever som har 
andra drivkrafter. 
 Pernilla i BF-klassen lyfter fram övningens betydelse och det gäller 
både muntlig och skriftlig framställning. ”Desto fler man skriver, desto 
bättre blir man!”, säger hon.55 Hon har fått både beröm och påpekanden 
av Jenny och när det gäller de muntliga övningarna får hon också hjälp 
att komma vidare genom konstruktiv kritik från klasskamraterna. När jag 
frågar Pernilla vad hon tror blir det viktigaste hon bär med sig från 
svenskämnet svarar hon på följande sätt: 

 
Pernilla: Språket, kunna föra sig på ett bra sätt, alltså kunna uttala sig på ett 
bra sätt, för man kan ju mena … vad ska man säga. Istället för att gå ut nån-
stans och ställa sig och prata, hela detta samhället är kanske bara skit och ja 
sånt här ju, då kan man ju lära sig att prata på ett sätt som flyter in mer på 
folk … 
LB: Mmm … Som gör att människor lyssnar och att det inte blir missför-
stånd och sådär. 

                                                           
55 Pernilla (BF), Intervju:9. 
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Pernilla: Det är ju inte så roligt att höra nån som står där och … det är ju skit 
och alltså man ska ju kunna prata ordentligt. 
LB: Hitta dom rätta orden ja, det är viktigt. 
Pernilla: Det är väldigt lätt och få ett fult ordval. Jag kan inte säga att jag har 
det vackraste precis men … Det är helt och hållet beroende på vem man 
umgås med. Det fastnar väldigt lätt.56  

    
Pernilla är medveten om språkets roll som statusmarkör och är angelägen 
om att lära sig både hur man uppträder, talar och skriver på ett sätt som 
duger också i offentliga sammanhang. Hennes intresse för språket bott-
nar i ett intresse för politik och samhällsfrågor. Hon säger att hon älskar 
att debattera och att hon egentligen trivs bäst på lektioner i samhällskun-
skap.57 Att skriva recensioner och fantasifulla berättelser ligger inte för 
henne men hon skriver gärna insändare i tidningar vilket hon gjort sedan 
hon gick på högstadiet, berättar hon.58 Hennes dåvarande svensklärare 
uppmuntrade henne att skicka in en insändare och det har hon sedan 
gjort vid flera tillfällen. I början av årskurs 2 uppstod en konflikt mellan 
eleverna i BF och skolledningen som bl.a. gällde schemaläggningen av 
individuellt val. Pernilla skrev då en insändare, undertecknad ”Besviken 
BF-elev”, i lokaltidningen där hon framförde sin kritik i en rad punkter. 
Kritiken ledde så småningom till förbättringar men hon och några 
klasskamrater blev först kallade både till rektor och skolchef.59  
 Pernilla har gjort sin röst hörd både i den lokala kommunpolitiken 
och i skolpolitiken och den rösten vill hon utveckla för att bli tagen på 
allvar och kunna fortsätta att påverka sin egen och andras situation. 
Drivkraften bakom Pernillas vilja att utveckla sitt språk finns i hennes 
sociala erfarenheter, i orättvisor och missförhållanden, och i en vilja att 
skapa en handlingsberedskap för att kunna förändra. Den ligger också i 
att Pernilla fått uppleva att det hon skrivit har blivit läst och fått betydel-
se för andra människor.  
 De flesta elever saknar sådana erfarenheter och behöver därför få 
göra dem i klassrummet. Ett sätt att göra det möjligt är att låta innehålls-
frågan bli central. Att eleverna kan koppla sina egna liv och erfarenheter 
till det innehåll som gestaltas i klassrummet är en viktig betingelse för ett 
engagemang i skolarbetet. Engagemanget i sin tur är en viktig betingelse 
                                                           
56 Ibid.:4. 
57 Ibid.:10. 
58 Ibid.:5. 
59 Ibid.:4. 
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för lärande (Dysthe 1995:238, Nystrand 1997:28). Det förutsätter att 
skolan å sin sida visar ett engagemang för elevernas livsvärld och låter 
eleverna bidra med sina kunskaper, idéer och tankar. I ett sådant per-
spektiv blir innehållet, det som eleverna skriver, talar och läser om, det 
primära. Färdigheterna i sig har inget eget innehåll utan är ”olika sätt att 
vara i ett språk, i ett meningsskapande” (Liberg 2006:31).    

Lära grammatik  

Enligt den nationella kursplanen ska eleverna ”kunna tillämpa grund-
läggande regler för språkets bruk och byggnad …”. I Tallskolans lokala 
kursplan för Svenska A har lärarna valt att mer noggrant precisera vilka 
grammatiska kunskaper eleverna ska lära sig: 
  

Eleverna ska lära sig den grammatik som behövs för att föra ett enkelt reso-
nemang om språkbyggnad. Eleverna ska därför lära sig huvudsats och bisats, 
de vanligaste ordklasserna, verbets tempus samt subjekt, predikat och ob-
jekt.60  
 

Under övriga punkter i kursplanen ges ibland exempel på t.ex. olika text-
typer61 eller olika litterära genrer men författarna till den lokala kurspla-
nen är inte i något annat avseende så precisa som när det gäller gramma-
tiken. Vill lärarna kanske försäkra sig om att eleverna när det gäller 
grammatik får med sig ett visst minimum av grammatikkunskaper eller är 
det för att markera att momentet grammatik kan reduceras? Jenny berät-
tar att det pågått en diskussion om grammatiken och att flera svensklära-
re talat för ett mer omfattande grammatikstudium. Själv känner hon sig 
tveksam till nyttan med grammatikkunskaper och hänvisar till att kolle-
gan i engelska går igenom grammatiken mer.62 Enligt Innehållsöversikt BF 
över A-kursen läser eleverna grammatik under en sammanhållen period 
som avslutas med ett prov.  

Skolans grammatikundervisning är, enligt Thavenius, ett bra exempel 
på den pedagogiska traditionens makt: 

 

                                                           
60 Lokal kursplan. Svenska A. Tallskolan. 
61 I avhandlingen används ordet texttyp om olika framställningsformer som t.ex. 
berättande, förklarande och argumenterande texttyp (Ledin 1999:19). Ordet genre 
används, om inget annat anges, om olika typer av konstnärliga framställningar med 
vissa gemensamma stildrag eller innehållsliga särdrag.    
62 Jenny, Intervju 2:5. 



 
 

101 

Gamla föreställningar och undervisningsmetoder kan ha en häpnadsväckande 
livskraft utan något stöd i aktuell forskning. Det bästa exemplet på detta är 
den formella grammatikundervisning som dominerat språkpedagogiken i två-
tusen år med – men också utan – stöd i samtida vetenskap. (Thavenius 
1999b:17) 

 
Modersmålsämnets undervisning i formell grammatik utformades under 
1800-talet enligt mönster från dåtidens latinundervisning och kan fortfa-
rande utgöra ett dominerande inslag i undervisningen (Brodow m.fl. 
2000:7). De vanligaste argumenten i dag är att kunskaper om grammatik 
leder till att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga och att det är viktigt 
att kunna grammatik då man ska lära sig främmande språk. Ett annat 
argument kan vara att grammatik är en del av kulturarvet och därmed 
något som alla bör ha kännedom om. Att grammatiken ska ge kunskaper 
om oss själva som språkvarelser, är ytterligare ett argument (Teleman 
1991:120f, Brodow m.fl. 2000:19f). Av dessa argument har främmande-
språks- och metaspråksargumenten bedömts som giltiga av många fors-
kare medan språkfärdighetsargumentet fått mest kritik (Brodow m.fl. 
2000:239).  
 Ofta är det just grammatiken som först tas upp när eleverna i under-
sökningens klasser ska berätta om svenskämnets innehåll under grund-
skoletiden. Det är också det moment i gymnasiesvenskan som kommen-
teras flitigast. Grammatiken tycks ha fått ett särskilt stort utrymme under 
högstadietiden. Iakttagelsen stämmer väl överens med resultaten av Siv 
Leander Larssons och Ing-Britt Spetz undersökning där elever med lågt 
betyg i svenska berättar om ett svenskämne med en stark fokusering på 
grammatik (Leander Larsson & Spetz 1999:104). Det kan vara så att ele-
verna när de ska berätta om svenskämnet minns och kanske förstorar 
sådant som de tyckt varit svårt eller som de känt att de misslyckats med 
men i min undersökning har även de elever som anser sig duktiga i 
grammatik mycket att berätta om grammatikundervisning. Några av dem 
intar också, som vi ska se, en ifrågasättande och kritisk hållning till 
grammatikstudiet. 

Eftersom grammatik kan definieras olika av både lärare och elever 
ber jag eleverna beskriva vad de arbetat med när de haft grammatik på 
högstadiet. Mattias och Per i IP förtydligar på följande sätt: ”Mycket 
substantiv och verb och sånt höll vi på med”.63 ”Subjekt och predikat 
                                                           
63 Per (IP), Intervju:6. 
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och sånt”.64 Martin i ES-klassen hade MVG på högstadiets grammatik- 
prov trots att grammatik, ”subjekt och predikat och sånt”, är det tråki-
gaste han vet.65 

Kia i BF berättar om en högstadietid med ständiga lärarbyten, där by-
ten av lärare i svenska innebar att de återigen skulle repetera grammatik, 
”adjektiv och verb och allt det här”.66 För Jens i BF innebar misslyckan-
det i momentet grammatik under högstadiet att han inte blev godkänd i 
svenska. ”Det var ju då grammatiken jag inte kunde men allt annat var 
jag godkänd på. Det var bara grammatiken.”67 Jens berättar att han fick 
gå en sommarkurs för att få godkänt i svenska: 

 
Jens: Ja så vi körde grammatik hela sommaren, det var tre veckor. 
LB: Så det var bara grammatik ni gjorde på sommaren då? 
Jens: Ja nästan bara grammatik. Sen när vi kom tillbaka efter lovet så hade vi 
nåt prov med Jenny och då var jag klart godkänd på det med grammatiken. 
LB: Ja det var ju skönt det! 
Jens: Ja, så det har gått in!68 

 
Vad eleverna beskriver är en formell grammatikundervisning som ligger 
som ett separat moment skilt från övrig språklig verksamhet. Det är ett 
sätt att lära grammatik som inte har stöd i modern språkforskning. Där 
rekommenderas istället en funktionaliserad grammatikundervisning som 
tar sin utgångspunkt i elevernas eget språkbruk och där metaspråkliga 
resonemang integreras i elevernas deltagande och medskapande i olika 
språkliga praktiker (Anward 1983:145, Hultman 1987:39).  
    På gymnasiet får grammatiken ett mer begränsat utrymme att döma av 
elevernas utsagor och lärarnas översikter, utom i NV-klassen som läser 
en mer omfattande grammatikkurs i årskurs 1. I flera elevers tal om 
grammatiken på gymnasiet finns ett tvingande måste. Amal i NV säger 
att grammatiken inte var så rolig ”fast den var man ju tvungen att kunna. 
Man behöver det ju egentligen det kan man inte säga nej till …”.69 Emilia 
i BF tycker att grammatik är svårt men att det är något man måste lära 
sig för att kunna skriva korrekt. Om grammatikkursen säger hon: ”Den 

                                                           
64 Mattias (IP), Intervju:9. 
65 Martin (ES), Intervju:5. 
66 Kia (BF), Intervju:5. 
67 Jens (BF), Intervju:2. 
68 Ibid. 
69 Amal (NV), Intervju:5. 
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är över nu tror jag men … ja, jag har inget emot grammatik, man måste 
ju.”70  
 Genom att grammatik blir ett ständigt återkommande moment, ofta 
med samma innehåll som repeteras gång på gång, och genom att lärare 
talar om grammatiken som viktig, internaliserar eleverna sannolikt en 
uppfattning om grammatik som något viktigt och centralt i ämnet svens-
ka. Det kan vara så att elever som upplever att de har svårt för att skriva, 
som t.ex. Jens i exemplet ovan, tror att det kan vara bristande gramma-
tikkunskaper som är orsaken till svårigheterna. Att grammatiken är viktig 
för att man ska kunna utveckla sin verbala uttrycksförmåga är en allmänt 
spridd föreställning som också många elever under sin skolgång blir bä-
rare av (Brodow m.fl. 2000:9). Språkfärdighetsargumentet är, som jag 
tidigare nämnt, det som fått mest kritik av forskare på området. I sin 
genomgång av forskningsresultat från engelskspråkiga undersökningar 
visar Frøydis Hertzberg (1990) att det inte finns något samband mellan 
grammatikundervisning och förbättrad språkbehärskning. Om målet är 
att förbättra elevernas språkliga färdigheter är grammatikundervisning 
tvärtom ”noe av det minst lønsomme en kan sette in med” (Hertzberg 
1990:276). Också Caroline Liberg (2006) ifrågasätter grammatiken som 
eget innehåll i svenskämnet. Att studera språket och dess egenskaper 
som objekt i form av ordklasser, satsdelar och satskonstruktioner blir ett 
självändamål som sällan leder till någon bestående kunskap (Liberg 
2006:32). 
 Den kritik som några elever i min undersökning för fram mot att 
grammatiken fått så stort utrymme, bottnar just i upplevelsen av att de 
inte utvecklar sitt språk genom grammatikstudiet. Här följer några kritis-
ka synpunkter från NV som i jämförelse med övriga klasser i undersök-
ningen läst den mest omfattande grammatikkursen under gymnasietiden. 
Kursen låg som ett separat moment och innehöll ordbildning, formlära, 
syntax och satsanalys.71 Tina tror inte att hon har någon nytta av att veta 
”att det heter subjekt och det heter predikat, bara man kan skriva det 
korrekt”.72 Jane tycker att det varit för mycket grammatik. Hon hade 
hellre velat skriva mer och läsa mer skönlitteratur: 

 

                                                           
70 Emilia (BF), Intervju:7. 
71 Innehållsöversikt NV. 
72 Tina (NV), Intrervju:12. 
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Jane: Det är ju bra att ha en grund när man ska lära sig andra språk och man 
ska ju förstå språket och kunna använda det rätt … men jag menar jag har 
aldrig förstått mig på det, det är ingen poäng med grammatik, man kan väl 
skriva det lika bra ändå, bara man har nån som korrekturläser efteråt så. 
LB: Mmm så det har inte gett, det har inte påverkat din språkanvändning på 
nåt sätt det här … att ni har läst grammatik? 
Jane: Nej! … Jag struntar fullständigt i vad som är adverb och satsdelar, det 
tänker man inte på när man skriver.73  
 

Ola har samma uppfattning. Han behöver inte tänka på regler. ”Låter det 
bra så är det bra. Det är det jag kör på!”, säger han.74 Jakob är ensam om 
att önska att han hade haft mer grammatik på högstadiet: 
  

LB: När du säger att du hade önskat att det hade varit mer grammatik vad 
tänker du på då? Vad tror du att det hade betytt för dig om du hade fått läsa 
mer grammatik? 
Jakob: Ja, det hade blivit lättare här för Bo körde stenhårt grammatik i, jag 
vet inte hur många månader det var, och det var jättesvårt för jag har ju inte 
läst grammatik nånting innan. Och han tog ju upp det med prepositioner och 
sånt och det har jag fått ifrån tyskan bara så att jag var helt vilsen där.75 

 
När Jakob önskar att han hade haft mer grammatik på högstadiet är det 
inte främst för att han tror att det hade hjälpt honom att komma vidare i 
sin språkutveckling utan för att han då hade klarat grammatikmomentet 
på gymnasiet bättre.  

Läsa skönlitteratur 

I BF-klassen läser eleverna inte någon gemensam roman under hela 
gymnasietiden. Å andra sidan är BF en klass där läsning av skönlitteratur 
får en framträdande plats i svenskämnet genom den fria läsningen. I ES, 
NV och IP är valet fritt vid några enstaka tillfällen och då företrädesvis i 
A-kursen. I ES-klassen får eleverna ibland möjlighet att välja mellan ett 
antal böcker inom en och samma genre. I NV och IP är den skönlitterära 
läsningen mer styrd och eleverna i dessa klasser läser betydligt färre verk 
under sin gymnasietid.76   

                                                           
73 Jane (NV), Intervju:7. 
74 Ola (NV), Intervju:10. 
75 Jakob (NV), Intervju:6. 
76 Litteraturläsningen i IP, NV och ES behandlas i kapitel 5-7 och i kapitel 9. Ett 
avsnitt om litteraturläsningen i ES-klassen finns också på s. 108.  
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 Den fria upplevelseläsningen gjorde sitt intåg i skolan på 70-talet och 
innebar att ungdoms- och populärlitteraturen blev mer accepterad i sko-
lan. Det fanns en föreställning om att elevernas litteraturläsning kunde 
utvecklas enligt den s.k. lästrappan (Persson 2000:38). Eleverna följer i 
trappstegsmodellen en kurva som leder mot ett alltmer avancerat läsande 
och förhoppningen är att eleven så småningom når det översta trappste-
get, där den goda litteraturen finns. Elevernas individuella val av texter 
ska respekteras men läraren kan på olika sätt stimulera och ge komplette-
rande förslag som successivt höjer den enskilde elevens ”ribba” (38). 
Upplevelseläsningen har bl.a. kritiserats för att reducera litteraturläsning-
en till sysselsättningsterapi, och färdighetsträning men också för att den 
ökar kulturklyftan mellan olika elevgrupper (Ehrlin & Malmgren, L.-G. 
1976, Malmgren, L.-G. 1997:199). Klyftan förstärks genom den differen-
tiering av svenskämnet som sker på gymnasienivå. I det ”lägre” svensk-
ämnet ägnar sig eleverna åt en kravlös, oproblematiserad och perspektiv-
lös litteraturläsning medan läsningen i det ”högre” svenskämnet inriktas 
mot det översta trappsteget där en mer traditionell skolkanon kan rym-
mas (Persson 2000:39).     
 Flera elever i undersökningen berättar att den fria läsningen på hög-
stadiet utformades så att man skulle läsa en viss kvantitet för att kunna få 
ett visst betyg. Ofta handlade det om ett visst antal böcker per termin 
men elevernas läsning kunde också mätas i antal sidor. ”Ja jag läste till 
alltså så många sidor så att jag uppfyllde till VG, 1200 var det.”77 Från 
högstadietiden är eleverna vana vid den fria läsningen. De flesta elever i 
undersökningen har ringa eller ingen erfarenhet alls av att läsa en för 
klassen gemensam bok som sedan blir föremål för samtal. Eleverna är 
också vana vid att litteraturen ska redovisas muntligt och/eller skriftligt 
enligt en mall för bokredovisning. Den lärare som vill använda skönlitte-
raturen i klassrummet på ett annat sätt och därför insisterar på att elever-
na ska läsa en gemensam bok, som också ska bearbetas gemensamt, kan 
därför stöta på ett ganska starkt motstånd från elever som hävdar sin rätt 
till ett individuellt val. Eleverna har vant sig vid att använda skönlitteratur 
som individuell sysselsättning eller tidsfördriv när man är klar med äm-
nets egentliga kunskapsarbete och förstår kanske inte omedelbart vitsen 
med att alla ska läsa samma bok. 

                                                           
77 Dino (NV), Intervju:5. 



 
 
106 

 Eleverna i BF läser fyra valfria böcker i A-kursen och dessa redovisas 
muntligt och/eller skriftligt.78 Att eleverna fritt får välja vad de vill läsa 
beror delvis på att skolans förråd av skönlitteratur i klassuppsättning är 
så begränsat. Jenny känner sig tveksam till den fria läsningen eftersom 
den inte ger möjligheter för eleverna att diskutera en gemensam läsupp-
levelse:  

 
Där kan man ju verkligen diskutera på ett annat sätt än när alla läser sina egna 
böcker. Men sen tycker jag … eftersom det är rätt så många som inte tycker 
om att läsa böcker så är det svårt att välja bok till dom. Det är jättesvårt! Vad 
ska dom läsa? Vilken nivå ska man lägga sig på? För några är ju duktiga och 
läser otroligt mycket och vissa har ju knappt öppnat en bok.79 
 

Det är alltså heterogeniteten i gruppen och bristen på skönlitteratur i 
klassuppsättning som gör att Jenny låter eleverna välja böcker fritt. En 
gemensam upplevelse som får utgöra utgångspunkt för samtal får elever-
na i Jennys klasser istället genom att de ibland ser film tillsammans. Jenny 
exemplifierar med ett aktuellt exempel från Byggprogrammet där elever-
na arbetat med filmen Lilja 4 ever (2002). Efter filmvisningen blev det 
tillfällen till både enskilt skrivande och engagerade diskussioner i klass-
rummet. ”Det är jätteviktigt tycker jag att dom vågar diskutera och att 
dom har en åsikt.”80    
 Eleverna i BF resonerar i intervjuerna om för- och nackdelar med 
den fria läsningen och de ser samma dilemman som Jenny. Emilia tycker 
att det är viktigt att eleverna får välja bok efter eget intresse. Samtidigt ser 
hon fördelar med att alla läser samma. ”Det är ju intressant sen att höra 
hur alla tolkade den för det blir ju så olika.”81 Anna-Karin som liksom 
Emilia läser mycket både på fritiden och i skolan tar upp problemet med 
kamrater som inte tycker om att läsa: 

 
Ja men jag tror det är rätt, alltså på ett sätt är det nog rätt bra när man läser 
samma bok, på så sätt att det kan vara roligt att se vad dom andra har tyckt 
och tänkt. Dom kanske har tänkt att den har handlat om nåt helt annat. Det 
är ju rätt intressant men på ett annat sätt så är det ju ändå flera stycken som 
sitter där som inte vill läsa den här boken, som plågas med boken. Men om 
dom hade fått välja så kanske dom hade tyckt att det hade varit kul att läsa 
eftersom dom hade hittat nån bok dom var intresserad av. Och en del vill ha 

                                                           
78 Innehållsöversikt BF. 
79 Ibid.:7. 
80 Jenny, Intervju 1:4. 
81 Emilia (BF), Intervju:7. 
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tjocka böcker och andra bryr sig inte medan andra vill ha jättetunna böcker.82 
 
Anna-Karin är en flitig läsare på fritiden och tycker om att diskutera 
böcker. För henne sker ett ömsesidigt utbyte mellan fritidsläsning och 
skolläsning. Hon diskuterar skolläsningen med sina kamrater både på 
raster och på fritiden och fritidens läsning får sin förlängning i skolan 
genom diskussioner och lästips till kamrater. Eleverna i BF lånar böcker 
på skolbiblioteket. Bibliotekarien, som enligt Anna-Karin ”brinner för 
det här med att läsa böcker”, är tillsammans med Jenny ett viktigt stöd i 
elevernas val.83  
 Jens tillhör den grupp elever som inte tycker om att läsa skönlittera-
tur. På fritiden läser han vid datorn och han läser bilsporttidningar och 
musikböcker. Det räcker för att hålla läsningen igång, menar han:  

 
LB: Men den här läsningen i skolan har det … tycker du att det fungerar bra? 
Jens: Ja! 
LB: Är det givande att läsa böckerna som du läser tycker du? 
Jens: Nej det är ju, det är ju egentligen bara nåt man ska göra läsa dom böck-
erna. Jag gör ju det inte för att det är roligt, jag gör det bara för att det ska 
göras. 
LB: Men varför ska du läsa … vet du det? 
Jens: Det är bara för att utveckla sitt läsande och skrivande. 
LB: Så det är därför. Det är utvecklande för läsandet och skrivandet? 
Jens: Ja!84 
 

När Jens säger att det fungerar bra menar han att han gör det han ska 
och att han klarar av det, dvs. han tar sig igenom det antal böcker som 
han måste för att få betyget G. Syftet med den skönlitterära läsningen är 
enligt Jens uppfattning, som naturligtvis är påverkad av hans erfarenheter 
av skönlitterär läsning i skolan, att han ska bli bättre på att läsa och skri-
va. Jens finner inget nöje i att läsa och delar inte med sig av sina upple-
velser av det lästa annat än som muntliga bokredovisningar. Att diskutera 
de frågor som litteraturen väckt och konfrontera sin tolkning med andras 
blir inte aktuellt för Jens. Anna-Karin och Emilia kan utbyta läserfaren-
heter genom sitt gemensamma intresse och tipsar varandra om böcker de 
tyckt om. Jenny är medveten om denna skillnad och är bekymrad över 
att inte kunna ge eleverna mer stöd i läsningen. Det blir omöjligt för 

                                                           
82 Anna-Karin (BF), Intervju:12. 
83 Anna-Karin (BF), Intervju:11. 
84 Ibid. 
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henne att läsa alla de böcker eleverna väljer och det blir svårt att ge ele-
verna hjälp med att gå in i en mer distanserande och kritiskt analyserande 
bearbetningsfas. För Jens blir läsningen ett självändamål, en sysselsätt-
ning som han kan tvinga sig till för att få godkänt i svenska och kanske 
för att han också tror att han blir bättre på att läsa. 
 För Jenny blir det viktigt att stimulera elevernas läslust och hennes 
förhoppning är att eleverna ska fortsätta att läsa ”för sitt eget intresses 
skull”.85 Hon följer dem till skolbiblioteket och ger individuella tips om 
böcker som kan passa elevernas skilda nivåer. Det finns några elever i 
klassen som kan tillgodogöra sig ”lite svårare litteratur” och hon försöker 
uppmuntra dem till att läsa sådant som hon bedömer som mer utveck-
lande. Det svåraste är dock att hitta litteratur som är intressant och sam-
tidigt lättläst för de elever som inte tycker om att läsa, säger hon.86  
 Uppfattningen att syftet med den skönlitterära läsningen är att ut-
veckla språkliga färdigheter delas av flera elever i undersökningen. Amr, 
som till skillnad från Jens tycker om att läsa, berättar att NV-klassen läst 
en valfri och en gemensam bok i årskurs 1 och han tror att syftet med 
läsningen är att de ska träna sitt språk, främst förmågan att skriva. Litte-
raturen bearbetas genom att de skriver recensioner enligt mallar med 
instruktioner om innehåll och form. Den gemensamma boken examine-
rades genom ett prov. Några samtal om det lästa förekom inte berättar 
Amr.87  
 I ES-klassen får litteraturläsningen, liksom i BF, relativt stort utrym-
me men som gemensam läsning i helklass eller i grupper. Eleverna bear-
betar sin läsning via samtal och skrivande. ES-klassens svensklärare Anna 
har en uttalad ambition att låta elevernas möte med det innehåll som 
litteraturen gestaltar vara det centrala samtidigt som hon vill att eleverna 
ska utveckla sin förmåga att analysera litteratur. Den svåra balansgången 
mellan dessa båda ambitioner och att arbetet med litteratur också i ES-
klassen har en tendens att slå över i färdighetsträning, illustreras nedan.   

Eleverna i ES-klassen läser skönlitteratur i helklass och i mindre grup-
per där de får välja en roman inom en litterär genre. Anna väljer texter 
och perspektiv utifrån den aktuella elevgruppen. Elevernas erfarenheter 
och intressen, liksom de estetiska inriktningarna musik respektive teater, 

                                                           
85 Jenny, Intervju1:6. 
86 Ibid.:4, 6. 
87 Amr (NV), Intervju:15. 
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blir viktiga utgångspunkter för elevernas arbete med svenskämnet. Hon 
vill att eleverna ska kunna bidra till undervisningens innehåll genom in-
slag både från sin kulturkonsumtion och från den kultur de själva skapar 
i skolan och på fritiden.88 Anna understryker också vikten av att eleverna 
lär sig använda begrepp som genre, tema, motiv och dramaturgi. Begrep-
pen ser hon som redskap och förutsättningar för att eleverna ska kunna 
utvecklas till mer medvetna läsare och bli aktiva deltagare i diskussioner 
om ”både film och bild och det skrivna”.89 På Annas skola har lärarna 
diskuterat behovet av en gemensam bas i svenskämnet och här är de 
oense. Anna tycker inte att den ska ligga i ett givet stoff som t.ex. en 
kanon av texter som ska läsas av alla. Istället definierar Anna det gemen-
samma på följande sätt: 

 
Det är klart att vi ska ha en gemensam bas men då kan vi ha en gemensam 
bas i hur [min kursivering] vi diskuterar kring det som vi läser t.ex. att vi har 
en gemensam begreppsapparat så att vi kan uttrycka oss om text, kring vad 
vi ser och hör och tar till oss.90 

 
I Annas undervisning ska eleverna få kunskap om världen, sig själva och 
livet genom litteraturen men också kunskaper i litteratur dvs. de ska ut-
veckla sin litterära kompetens. Med litterär kompetens avses strategier och 
konventioner som kan tillämpas för att skapa mening i litterära verk 
(Bäckman 2002:117f).91 I de litteratursamtal som Anna organiserar i hel-
klass eller i mindre grupper är de frågor som eleverna arbetar med både 
läsarorienterade och textorienterade. Eleverna har möjlighet att använda 
sig av sina egna livserfarenheter och uppfattningar och uppmanas att 
göra jämförelser med intryck från t.ex. andra böcker de läst och filmer de 
sett när de tolkar texten. Samtidigt uppmanas de att undersöka texten 
                                                           
88 Anna, Intervju 1:4ff. 
89 Ibid.:7. 
90 Ibid.:6. 
91 Stig Bäckman (2002) analyserar kursplanerna för svenska i Lpf 94 och jämför med 
tidigare styrdokument. Utgångspunkten för analysen är tre olika ambitioner för 
undervisning i litteratur. Undervisning om litteratur avser studier av t.ex. litteraturens 
historia, författare och verk. I undervisning genom litteratur är inte litteraturen i sig 
det primära utan används för att nå andra mål. Slutligen avser en undervisning i 
litteratur att träna eleverna i att ”läsa uppmärksamt, reflektera kring och diskutera 
litterära texter.” (118). Dessa olika inriktningar förekommer sällan som renodlade 
undervisningspraktiker utan kombineras på olika sätt. Begreppet litterär kompetens 
hämtar Bäckman från Jonathan Cullers Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics and 
the Study of Literature (1975).    
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med avseende på t.ex. motiv, tema, berättarröst, karaktärer, berättartek-
nik och språk.92 Balansen mellan ett elevorienterat och ett textorienterat 
perspektiv kan emellertid vara svår att upprätthålla. 

Eleverna berättar om att de uppmanas att dela med sig av sina upple-
velser av läsningen och att ge synpunkter men frågan hur tenderar att 
hamna i centrum i elevernas tal om syftet med litteraturundervisningen:   

 
Maria: Vi läser texter och sen analyserar vi texten och vad vi tar åt oss av 
texten. […] Det har varit väldigt mycket texter och hur författaren skriver 
och vilken tidsepok det här är skrivet och hur dom skrivit det, hur formule-
rar dom sig, hur har dom använt språket. Väldigt mycket så. 
LB: Ja … kopplas det till er också? 
Maria: Ja! Det gör det för man märker när man läser hur dom skrev för typ 
50 år sen och hur dom skriver nu, eller för hundra år sen. Hur dom använ-
der språket.93 

 
Maria uppfattar att det främst är språket i skönlitteraturen som ska stude-
ras. Hennes uppfattning om vad som stått i centrum delas av Anders 
men inte av Anja: 

 
Anja: Nja, dels att få oss att läsa litteratur som vi inte har läst innan, att öpp-
na ögonen lite för annan litteratur, men sen typ att kunna recensera det man 
har läst och diskutera med andra. 
[---] 
Anders: Sätta sig in i dom här stora författarna och så. 
Anja: Ah, stora författare har vi inte haft några. 
LB: Är det författarna som har stått i centrum eller är det frågorna som litte-
raturen väcker. Vilket har stått i centrum för undervisningen? 
Anja: Frågorna! 
Anders: Författarna skulle jag vilja säga. 
LB: Du tycker författarna? 
Anders: Ja, det tycker jag! 
LB: Att man skulle kunna saker om dom? 
Anders: Nej … men att böckerna har valts utifrån författarna. 
LB: Om författare och böcker … ja, okej! 
Anders: Det är så jag menar att Anna har gjort en bedömning att här har vi 
den författaren och han skriver på det här sättet och då vill jag att eleverna 
ska lära sig att läsa just det som dom skriver och på det här unika sättet som 
dom skriver på som t.ex. den här ”Blindheten” då va.94 

 

                                                           
92 Boken du har läst. Underlag för boksamtal i ES.  
93 Maria (ES), Intervju:7. 
94 Gruppintervju ES (Anja och Anders):6f.  
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Anders uppfattar, liksom Maria, att syftet har varit att få kunskap om hur 
olika författare skriver och menar att andra frågor ”hamnat lite i kläm”. 
Anja uppfattar, i förhållande till Anders exempel Blindheten (Saramago 
1997), ett annat syfte: 
 

LB: Du var inne på frågorna direkt Anja. Du tänkte lite mer i den riktning-
en, att det har varit det som har varit centralt. 
Anja: Ja, det som boken handlar om och vad den väcker för tankar och så 
där. Vi läste ju ”Blindheten” som handlar om att hela världen blir blind och 
då började vi ju innan vi började läsa med att vi skulle tänka oss att hela 
världen blev blind och så skulle vi skriva vad vi trodde hade hänt. Sen fick vi 
boken och skulle läsa och sen efteråt så skulle vi jämföra det vi hade skrivit 
med det som hade hänt i boken. Då tänkte vi ju mycket.95 

 
Även Anja upplever ibland att den skriftliga och analytiska färdigheten 
blir det centrala. Så var det t.ex. när de läste och analyserade poesi, ett 
tema som avslutades med att eleverna skulle skriva en egen dikt:  

 
Anja: Alltså det var ganska jobbigt, tyckte jag, för vi skulle skriva en dikt 
men vi skulle liksom tänka på hur vi skulle skriva dikten medans vi skrev 
den med ordval och disponering och så här. Det tyckte jag var jättejobbigt 
för jag kunde inte göra det när jag inte fick göra det av känsla, när jag skulle 
sitta och analysera allting jag skrev liksom. 
Anders: Och då har man ju nästan brutit sönder den här känslan av att man 
vill skapa nånting. För det är för mycket tekniskt, att det måste vara perfekt 
så här och så här och så här. 

 
Eleverna i ES-klassen uppskattar genomgående att de får diskutera litte-
raturen i mindre grupper. ”Vi diskuterar, jobbar i grupp och så. Det 
tycker jag är bra.”96 ”Det gör att man kommer ihåg boken bättre och det 
är roligt att man får andra synvinklar och så på det”.97 Ibland redovisar 
de i grupp inför klassen och ibland uppmanas de att individuellt skriva en 
sammanfattande redovisning. Till sin hjälp har de ett frågebatteri som ger 
struktur åt det som ska diskuteras och det som ska skrivas.98 Diskus-
sionsdelen innehåller öppna frågor om elevernas reaktioner på bokens 
innehåll och karaktärer där elevernas personliga uppfattningar står i cent-
rum. Eleverna uppmanas också att göra jämförelser med andra böcker 

                                                           
95 Ibid.:7. 
96 Emma (ES), Intervju:7. 
97 Karin (ES), Intervju:7. 
98 Boken du har läst. Underlag för boksamtal i ES. 
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och med filmer. Men här finns också frågor om tid, plats, synvinkel, 
tema och motiv. För den skriftliga redovisningen finns ett förslag om hur 
eleverna kan disponera sin text: 

 
- Formulera berättelsens fabel på cirka fem rader. 
- Beskriv miljön. När? Var? Hur lång tid? Tidstypiska drag? 
- Synpunkter på motiv, situationer, personlighetstyper. 
- Beskriv huvudpersonerna (både yttre och inre egenskaper). Genomgår 

karaktärerna någon förändring? Hur? Vad beror det på? 
- Beskriv språket och berättartekniken. 
- Vad tycker du om boken? Har din uppfattning ändrats under tiden?99 

 
Recensionen ska lämnas in, bedömas och betygsättas av Anna. Läsningen 
och diskussionen i grupp kan ses som en förberedelse för skrivandet av 
recensionen som blir det slutliga målet och som i sin tur sannolikt påver-
kar både vad eleverna uppfattat som syftet med läsningen, själva läsning-
en och deras diskussioner om det lästa. Vad eleverna uppfattar som 
lärandeinnehållet har också formats under elevernas skoltid. Det är en 
del av deras skolerfarenheter. Den tydligaste signalen om vad som är 
viktigt är det som kommer på provet, det som ska betygsättas. 
 Bokrecensionen är en väl etablerad skolgenre både på högstadiet och 
gymnasiet och utvecklas lätt till en formaliserad verksamhet.100 De mall 
som används i ES-klassen har stora likheter med den som används i NV 
och BF. BF-eleverna ska t.ex. i sin redovisning lämna uppgifter om bo-
kens tid, miljö, karaktärer, handling, huvudtankar och språk. Avslut-
ningsvis ska de också skriva om vad de tyckte om boken och motivera 
sitt svar.101 Rosenblatt (2002) beskriver en efferent och en estetisk läsning, 
två förhållningssätt som båda finns närvarande vid läsning men kan äg-
nas olika grad av uppmärksamhet. Om syftet med läsningen är att besva-
ra ett antal på förhand formulerade frågor finns risken att eleverna leds 
mot ett mer efferent och icke-litterärt förhållningssätt till skönlitteratur 
(62). Deras uppmärksamhet blir mer snävt riktad mot att söka abstrahera 
viss information ur texten som t.ex. det som behövs för att kunna skriva 
en bokrecension. Läsningen blir därmed mindre öppen för det mer per-

                                                           
99 Ibid. 
100 Mallar för bokrecensioner presenteras på ett snarlikt sätt i läromedel för hög-
stadiets och gymnasiets svenska. För gymnasiet se t.ex. Språket i din hand kurs A och 
B (1996) och Brus. Svenska 1 och 2 (2006).  
101 När du läser bok. Mall för recension i BF. 
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sonligt, känslomässigt, kreativt och tolkande sättet att läsa som känne-
tecknar en estetisk läsning (41).  
 I Annas undervisning är elevernas erfarenheter och kunskaper viktiga 
och hon har en uttalad ambition att dra in dessa i kunskapsarbetet. Text-
analytiska färdigheter ser hon som medel för att eleverna ska kunna ut-
veckla sin litterära repertoar och bli mer medvetna läsare. Under arbetets 
gång förvandlas medlen lätt till mål för eleverna då deras arbete utmyn-
nar i en recension där de i huvudsak ska visa att de förstår och kan an-
vända begrepp och textanalytiska redskap. Eleverna uppfattar fabel, mo-
tiv, tema, språk etc. och den textanalytiska färdigheten som det väsentliga 
lärandeinnehållet. Därmed reduceras Annas både/och-perspektiv och 
möjligheten att upprätthålla balansen mellan elevernas personliga erfa-
renheter, tolkningsgemenskapen och textens egenskaper. Lars-Göran 
Malmgren (1997) menar att både textorienterade, psykologiskt- och erfa-
renhetsorienterade och kulturorienterade teorier om litteraturreception 
tenderar att var för sig utgöra för snäva perspektiv (79f). Han hänvisar 
bl.a. till Richard Beach (1993) som poängterar sambanden mellan kom-
petens, socialisation och kultur i sin receptionsteoretiska genomgång och 
till Kathleen McCormick (1994) som förespråkar en dialogisk samspels-
teori, en sociokulturell och historiserande hållning som varken reducerar 
läsaren, texten eller den sociohistoriska kontexten (47f).  
 I sitt arbete med litteratur upplever eleverna i ES att de uppmanas att 
bidra med tidigare kunskaper och erfarenheter i samtal om det lästa men 
i förhållande till det skrivande som utgör betygsunderlaget är det i hu-
vudsak textanalys eller litteraturens hur som de ägnar sig åt. Deras upp-
märksamhet riktas mot kunskapen om och färdigheten i att använda 
begrepp och analytiska redskap. Både den subjektiva upplevelsen av läs-
ningen, den egna läsarpositionen med sina sociohistoriska förutsättningar 
och det historiska och sociala sammanhang som texten producerats i, 
riskerar då att få en reducerad betydelse som lärandeinnehåll.  

BF-klassens B-kurs 
Vad eleverna i BF-klassen upplever att de primärt ägnar sig åt när de 
läser litteratur i A-kursen är att utveckla sin förmåga att läsa och skriva, 
att öva sig i att muntligt och skriftligt redovisa det lästa och i viss mån att 
förstå och använda litterära begrepp. Att läsa litteratur blir ett led i den 
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färdighetsträning som dominerar A-kursen. Jennys färdighetsinriktade A-
kurs stämmer väl överens med det ”lägre” svenskämnet. Undervisningen 
i BF-klassen är elevcentrerad och motivationsinriktad. Färdighetsträning-
en är central och splittras upp på olika moment utan att kopplas till något 
enhetligt kunskapssammanhang. Eleverna hålls sysselsatta med varierade 
arbetsuppgifter för att inte tröttna. Litteraturläsningen sker ibland i te-
man men i övrigt är det den fria läsningen som tillämpas. Kapitlets sista 
avsnitt behandlar hur det ”lägre” svenskämnet får sin förlängning i BF-
elevernas B-kurs.  
 När Jenny beskriver sitt arbete gör hon gärna jämförelser med sin 
egen gymnasietid som inte ligger så långt tillbaka i tiden. Under sin gym-
nasietid läste Jenny romaner som Dvärgen (1944), Processen (1925) och 
Brott och straff (1866), böcker som hon inte skulle drömma om att sätta i 
händerna på BF-eleverna. ”Man får ju försöka hitta kultur som är lite 
mer lättillgänglig för dom, sen hinner man ju inte så mycket, man gör 
nedslag i litteraturen.”102 I B-kursen arbetar Jenny kronologiskt med epo-
ker, författare och verk och med språkhistoria. Litteraturhistoria och 
språkhistoria är det ämnesinnehåll hon själv finner mest intressant i 
svenskämnet men det är också ett innehåll som är svårt att engagera BF-
eleverna i. Hon gör därför kurserna enklare och mindre omfattande, 
vilket är en strategi som också Göran och Bo använder på yrkesförbere-
dande program.103 Resultatet blir ett svenskämne som med sin reducer-
ing och förenkling av de litteratur- och språkhistoriska momenten och 
ett fortsatt fokus på färdighetsträning stämmer väl överens med beskriv-
ningen av det ”lägre” svenskämnet (Malmgren, G. 1991:112).  
 Precis som i A-kursen försöker Jenny göra arbetsformerna så lustfyll-
da och varierade som möjligt och anknyta stoffet till något eleverna kan 
känna igen sig i. Eleverna dramatiserar antika dramer och tittar på filma-
tiseringar av Shakespeares pjäser. Lärarledda genomgångar alterneras 
med grupparbeten, vilket oftast innebär att eleverna gör s.k. ”arbeten” 
om t.ex. en författare som de sedan redovisar för klassen.104 Det krono-
logiska upplägget kan också kombineras med ett tematiskt som i temat 
”Kärlek genom tiderna”. Jenny tycker att det litteraturhistoriska stoffet är 

                                                           
102 Jenny, Intervju 1:9. 
103 Se s. 125. 
104 Jenny, Intervju 1:9. 
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viktigt och därför får det, trots enkelheten och reduceringen, relativt 
stort utrymme i B-kursens undervisning.105  

I B-kursen gör eleverna ”arbeten” då de studerar litteratur- och 
språkhistoria, en arbetsmetod som används mycket i karaktärsämnena på 
BF. Eleverna söker då på egen hand fakta kring ett ämne, sammanställer 
och redovisar på olika sätt, muntligt och/eller skriftligt. Ibland får de 
själva formulera frågor till sina arbeten som sedan läses av alla i klassen. 
Det kan bli prov på frågorna men oftast blir det bara redovisning, berät-
tar Anna-Karin.106 Under en period i åk 2 läser de bl.a. momentet medel-
tidens litteratur på det här sättet. I grupper har eleverna fått ansvar för 
var sin författare och text. Enligt den instruktion som eleverna följer ska 
de först utifrån fem frågor om samhällsskick, religion och kultur samla 
fakta om epoken medeltid. Därefter ska de sammanfatta innehållet i den 
text de tilldelats eller valt, ge bakgrundsfakta, kommentera textens inne-
håll, språk, karaktärer, budskap och ge exempel på tidstypiska drag samt 
samla fakta om författaren.107  

När Anna-Karin berättar om sitt arbete om heliga Birgitta uppehåller 
hon sig främst vid de färdigheter som tränas i arbetet. Hon berättar att 
hon lär sig söka fakta i artiklar, i böcker och på nätet, att hon lär sig vara 
noggrann med och hänvisa till källor och att redovisa.108 I början kändes 
det trist att arbeta med medeltiden och heliga Birgitta men det vände när 
de hittade intressant material på nätet, säger hon.109 Också Jens talar 
främst om färdighetsträningen i arbetet med medeltiden. Jens och Fred-
riks uppgift har varit att skriva om författaren Boccaccio: 

 
LB: Vad tycker du om att jobba med detta då? 
Jens: Det är rätt roligt, man lär sig rätt mycket i och med att det är ett sånt 
arbete man ska jobba i grupp och så får man en grej man ska göra. 
LB: Ja! Vad lär man sig? 
Jens: Man lär sig att hitta saker och slå i uppslagsböcker och internet och 
så.110 

 
Emilia däremot framhåller hur intressant hon tycker det är att få lära sig 
om författare och att få läsa och försöka förstå t.ex. Dantes texter:  
                                                           
105 Ibid.:10f. 
106 Anna-Karin (BF), Intervju:8. 
107 Arbete om medeltiden och en medeltida text.  
108 Anna-Karin (BF), Intervju:7f. 
109 Ibid.:7. 
110 Jens (BF), Intervju:9. 
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LB: Är det svårt att läsa dom här gamla texterna, tycker du? 
Emilia: Ja, jag tycker det är svårt men jag tycker det är kul när man väl 
kommer på … vad dom egentligen menar när man översätter det till vår 
svenska nu. Då … ja då betyder det ju nånting för en, när man väl förstår 
det. Annars är det ju bara som en text nästan som man läser.111 

 
Emilia tycker det är viktigt att kunna läsa och tolka äldre texter även om 
det ibland är svårt men hon tror inte att det är kunskaper som hon 
kommer att ha nytta av på samma sätt som t.ex. att kunna tala inför 
andra. Den muntliga färdigheten är ”jätteviktig”, säger hon.112 Pernilla 
har ett intresse för historia men tror inte hon kommer att få nytta av sina 
litteraturhistoriska kunskaper. ”Det är ändå viktigt att veta hur det var 
förr i tiden. […] Om man skulle bli politiker eller nåt då kan man ju se 
tillbaka hur det var ju.”113 Men Pernilla har liksom Emilia svårt att svara 
på frågan varför man ska läsa litteraturens historia i gymnasiesvenskan. 
”Jag kan faktiskt inte se nån mening i att lära sig nåt sånt.”114 Även om 
Pernilla lärt sig något om heliga Birgitta så ligger glädjen och det me-
ningsfulla i redovisningsformerna och hon tycker det är bra att Jenny 
uppmuntrar dem att fritt välja hur de vill redovisa. ”Vi ska redovisa ge-
nom att spela upp. Jag ska vara den heliga Birgitta och sitta där och få en 
uppenbarelse.”115   
 Eleverna är sedan A-kursen vana vid att färdigheterna är det viktiga 
och att innehållet kan vara vad som helst bara de får rikliga tillfällen att 
öva. I enlighet med den uppfattningen blir kunskapen om litteraturens 
och språkets historia underordnad färdigheterna. Eleverna tycks inte 
uppfatta att studier i litteraturens historia är viktiga i sig eller att det i den 
äldre litteraturen kan finnas teman, frågor och problem som angår dem 
här och nu. När Pernilla gör jämförelsen med ämnet historia pekar hon 
just på förhållandet att den historiska förståelsen är viktig för förståelsen 
av nuet. När det gäller litteraturen ser hon inte på samma sätt att också 
den kan sättas in i sammanhang där den kan bli en värdefull erfarenhet 
och därför upplever hon inte de litteraturhistoriska studierna som viktiga. 
Färdighetsträningen, att söka information, att skriva rapport, att sam-

                                                           
111 Emilia (BF), Intervju:9. 
112 Ibid.:8. 
113 Pernilla (BF), Intervju:10. 
114 Ibid.:9. 
115 Ibid.:8. 
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manfatta, att redovisa muntli116gt, blir för eleverna överordnat också i 
Jennys B-kurs. Däremot uttrycker Jenny en uttalad ambition att också 
förmedla kunskaper om ett kulturarv.  
 Jenny upplever sitt arbete med svenskämnet som konfliktfyllt. Hon 
talar om yttre hinder i form av brister i skolans organisation och om 
sviktande engagemang från skolledning vilket leder till att hennes vision 
om ett annat svenskämne inte kan förverkligas. Hon känner sig pressad 
av kursplanens mål och tycker inte att hon hinner med det som före-
skrivs där, ”man hinner inte allt man vill hinna eller ska hinna”.117 Att 
Jenny tvingas praktisera ett svenskämne som hon inte riktigt kan stå för 
leder till inre motsättningar. Hon känner sig bunden till formella kunska-
per och färdigheter samtidigt som hon är medveten om vikten av helhet 
och sammanhang och att kunskapen blir personligt förankrad hos ele-
verna. Jenny berättar att lärarna på hennes skola för en diskussion om att 
arbeta mer ämnesintegrerat och i enlighet med programmålen: 

 
Jenny: Så när vi läser texter så försöker vi välja texter som är inriktade på 
program och det är väl dels för att man hoppas att just dom texterna ska in-
tressera dom. […] 
LB: Man anpassar till programmålen och programmets inriktning … så här 
blir det mycket då sånt som har med barn och barns utveckling. 
Jenny: Ja, precis! 
LB: Samhällfrågor också då? 
Jenny: Ja … sen tycker jag ändå att dom ska ha nåt hum om klassiker, kanon 
och, alltså lite, känna till lite så att dom inte tappar helt.118 
[---] 
Jenny: Ja det kan jag sakna att man inte hinner fram till nutiden lite mer. 
Men jag känner att jag är lite för kronologisk … Jag vill gärna att man kör 
lite från början så att dom … 
LB: Du menar att dom ska få en känsla för … 
Jenny: Ja för annars så fattar dom inte alls … ja om man hoppar över nåt 
känns det som. Jag tycker det finns ju saker dom behöver ha med sig hela 
vägen. Visst man behöver inte göra nåt stort av det. Upplysningen t.ex. kan 
ju vara bara att jag pratar om det lite och vi läser nån text så att vi kommer 
snabbare fram och så.119 
 

                                                           
116 Se s. 288. 
117 Jenny, Intervju 2:9. 
118 Ibid.:5. 
119 Ibid.:9. 
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Jenny tycker det är viktigt att också hennes elever får lite litteraturhistoria 
med sig.120 Bakom hennes utsagor anar jag en föreställning om att för-
medlingen av kulturarvet är en fråga om rättvisa, att det är alla elevers 
rätt att möta den kulturen i skolan. Samtidigt är hon rädd att hon lägger 
för stor vikt vid det litteraturhistoriska stoffet och att det därigenom 
kommer i konflikt med annat som är angeläget. Framför allt är det den 
nya litteraturen som hon inte tycker att hon hinner fram till. Hon försö-
ker kompensera bristen på läsning av nutida författare genom att då och 
då läsa en novell tillsammans med eleverna. I BF-klassen har eleverna 
bl.a. läst och diskuterat noveller av författare som Katarina Mazetti och 
Mikael Niemi. ”Ja, det blir liksom punktinsatser. Det blir inte att man 
hinner fram så att man hinner arbeta med det så mycket som man skulle 
vilja, tycker jag.”121  
 Jenny vacklar mellan olika möjligheter och bekymrar sig över de kon-
sekvenser olika val av innehåll får för eleverna och deras utbildning i 
svenska. Precis som hos Jenny finns hos undersökningens övriga lärare 
en rad ambivalenser kring undervisningens innehåll och kring de tradi-
tioner och värderingar som präglar ämnet. Som vi ska se i nästa kapitel 
kan dessa ambivalenser också vara en bidragande orsak till konfliktfyllda 
möten mellan lärare och elever.   
 
 
 

                                                           
120 Jenny, Intervju 1:11. 
121 Jenny, Intervju 2:9. 
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4 Ambivalenser och konflikter 
kring svenskämnets innehåll – IP-
klassen 
Ett framträdande drag i det empiriska materialet för samtliga klasser i 
undersökningen är ambivalensen kring svenskämnets innehåll. Ambiva-
lensen kan handla om innehållsvalets vad och varför, såväl som vem som 
bör erbjudas ett visst innehåll och vem som inte behöver göra det, eller 
hur mycket en viss elevgrupp ska ägna sig åt detta innehåll. Det kan också 
gälla på vilket sätt, när och i vilka sammanhang ett innehåll aktualiseras i en 
elevgrupp. Ambivalenser blir synliga hos lärare och elever, i styrdoku-
ment och i debatten om svenskämnet. De finns närvarande i klassrum-
mens här och nu och de lyfts också fram i genomgångar av svenskäm-
nets historia. Att vara ambivalent innebär att ha en kluven inställning till 
eller att hysa motstridiga känslor och föreställningar om vad som äger 
giltighet. En ambivalent hållning kan leda till noggranna överväganden 
kring val av innehåll, överväganden som också innefattar funderingar 
kring de konsekvenser som valet får för eleverna och deras socialisation 
och kunskapsutveckling. Men det kan också leda till en osäkerhet och 
frustration som påverkar undervisningens iscensättning, dvs. de pedago-
giska sammanhangen och arbetsformerna, och därmed även de läropro-
cesser som eleverna går in i. De kan också vara en bidragande orsak till 
konflikter kring svenskämnets innehåll då undervisningen inte upplevs 
som meningsfull av eleverna. 
 I det här kapitlet är det IP-eleverna och deras svensklärare Göran 
som är huvudaktörer. Vilket innehåll väljs för IP-eleverna och hur moti-
veras och perspektiveras det? Hur förhåller sig detta innehåll till de tradi-
tioner som utvecklats för gymnasieskolans olika elevgrupper? Hur ser IP-
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eleverna på detta innehåll och hur tar de sig an sina uppgifter i de två 
undervisningsförlopp jag följt? Vad är det som föranleder det motstånd 
som successivt växer fram hos IP-eleverna? 

”Mer aktuella grejer hade nog hjälpt till rätt mycket” 
I slutet av vårterminen då IP-eleverna går sin sista termin på gymnasiet 
gör jag en avslutande gruppintervju med Rasse, Bekim, Engin, Per och 
Mattias. De ser tillbaka på och resonerar om den svenskundervisning de 
fått under sin gymnasietid. Görans översikt över svenskämnets innehåll i 
Svenska A och B finns tillgänglig för eleverna och fungerar inledningsvis 
som ett stöd för samtalet. Samtalet börjar i elevernas egna kulturella pre-
ferenser och fortsätter med klassrummets kulturformer:  
 

Bekim: Jag vet inte hur man ska förklara det men så som du säger att man 
inte tänker på sig själv som kulturell människa. Det är inte vad jag tänker 
alltså. 
Mattias: Man är ju det men man tänker inte på det! 
Bekim: Nej, man kanske inte tänker på det. 
LB: Nej, det är sant. Jag tänker på att skolan representerar en kultur och 
svenskämnet är ju ett ämne som ska vara ett s.k. kulturbärande ämne. Vad är 
det för kultur som finns i svenskämnet då? 
Mattias: Allt finns ju, alltså vi har ju börjat från flera tusen år tillbaka. 
LB: Men vilka former av kultur har kommit fram i svenskämnet då? 
Mattias: Ja det är allt från litteratur till teater och film har vi med kollat på 
och det är väl det mesta. 
LB: Har den kultur som ni har på fritiden, har den också kommit in i 
svenskämnet? 
Rasse: Nej, inte det minsta! 
Mattias: Nej, bara gammalt! 
LB: Det är den äldre … ja. Vad har det varit mest av? Litteratur, film, teater 
eller … ? 
Mattias: Litteratur! 
LB: Det är litteraturen som varit nummer ett och sen har det andra kommit 
in lite då och då. Jag kan se det också på den här planeringen att det varit 
fokus på just litteratur. 
Mattias: Särskilt den äldre då! 
LB: Ni hade mycket om det i ettan också förstod jag, att ni läste om … 
Mattias: Jag tycker vi har haft det hela tiden. 
Rasse: Hela tiden!  
Mattias: Vi har inte haft nåt riktigt så nutid nån gång. 
Rasse: Nej! Det har varit antiken och … 
LB: Ingenting om nutida kultur? 
Mattias: Nej, älta det gamla. 
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LB: Och ingenting om er egen kultur? 
Flera elever (samtidigt): Nej!  
Rasse: Inte om våra egna intressen så. 
Mattias: Jag har haft som förslag att vi … låt nån ta med en låt som dom 
tycker om och liksom analysera låttexter, nånting som tilltalar en alltså nu, 
och inte bara älta allt gammalt liksom. 
[…] 
Engin: Nejmen, alltså jag tycker inte att deras svenskalektioner är så viktiga. 
Det är som Mattias sa det är bara förr i tidens grejer.  
LB: Förr i tidens grejer … ja. 
Engin: Man tappar hoppet! 
LB: Tappar man hoppet?  
Engin: Jaja! 
LB: Varför gör man det då? 
Engin: För att man alltså ja … det är inte nåt roligt som man vill lära sig. 
Bekim: Det känns ganska meningslöst alltså. Vem fan bryr sig om vad som 
har hänt för … 
Engin: Att veta vad dom gudarna hette för länge sen.122 
 

Den svenskundervisning som eleverna beskriver har i huvudsak handlat 
om litteratur från äldre tid som studerats kronologiskt. De har läst texter, 
samtalat, skrivit och analyserat men texterna och resonemangen har för 
flera av eleverna haft svårt att få fäste, att engagera och intressera. Ele-
verna säger att de hade velat ha större variation i innehållet. Rasse efter-
lyser ett innehåll som ligger närmare deras egen tid och livsvärld. ”Mer 
aktuella grejer hade nog hjälpt till rätt mycket.”123 Det betyder inte att 
eleverna i IP helt tar avstånd ifrån att läsa äldre tiders litteratur. ”Det 
handlar ju om allmänbildning alltså, man ska ha lite sånt i sig med!”, sä-
ger Mattias.124 För Engin har fokuseringen vid äldre tiders litteratur in-
neburit att han gett upp hoppet om ämnet svenska. När Engin säger att 
”man tappar hoppet” betyder det att han sedan en längre tid endast 
högst sporadiskt deltagit i lektionerna i svenska.  
 Eleverna försöker i de enskilda intervjuerna formulera hur de skulle 
vilja ha sitt svenskämne men det är inte lätt för dem att se vilka möjlighe-
ter som finns och att komma med konkreta förslag. Flera elever i IP 
berättar att de inte upplever att de utvecklas i svenskämnet. Per t.ex. 
minns inte så mycket av det han har läst men han tror inte att han ut-
vecklats i svenskan. Han talar också om det som han tycker är viktigt i 
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svenska och det är t.ex. att diskutera och ”att lära sig att lyssna och 
sånt”.125 Mattias verkar inte få ut så mycket av svenskämnet och när jag 
frågar hur han tycker att svenskämnet skulle vara för att engagera honom 
säger han att han inte tror att det går:  
 

LB: Om svenskämnet skulle engagera dig på något sätt, hur skulle det vara 
då? 
Mattias: Jag vet inte om det går ärligt talat! 
LB: Varför skulle det inte gå? 
Mattias: Jag vet inte jag tycker … jag kan snacka och jag kan skriva så att 
säga. Jag förstår inte vad det skulle ge mig att jag kan lite om grekiskt myto-
logi och sånt här. Det är liksom färdigt med svenska för mig, tycker jag och 
nu är det bara några terminer kvar så det är bara att få ett betyg i det så att 
man kan visa upp sen.  
[---] 
Mattias: Ja! Ja, just det här med att man kan få analysera texter och sånt här i 
musik och … inte bara ja här har ni en bok och så läser ni ut den på några 
veckor nu och så gör ni en recension på den. Alltså stenålders som man har 
gjort sen man gick i fyran. 
LB: Det är samma sak som man gör om och om igen. 
Mattias: Ja det är så uttjatat och nån gång då och då så har vi rättstavning 
och sånt här.126 
 

Mattias återkommer flera gånger till att det som de arbetar med i svens-
kan är sådant som han gjort tidigare, ofta flera gånger tidigare, och att 
han därför inte tror att svenskämnet kan ge honom något mer. Han för-
söker trots allt komma på lektionerna och göra det han ska men redan i 
årskurs 2 är det några elever som då och då uteblir från svensklektioner-
na, berättar han:  
 

Mattias: Ja, så det är liksom … Jag har redan gjort allt detta det ger inte nån-
ting längre så. Vi är ju många som tycker det rätt meningslöst så dom kom-
mer inte hit, dom bara skiter i det och det är ju inte bra det heller. 
LB: Nej, det är det inte. 
Mattias: Man kan ju inte skylla allt det på läraren, bara för att han inte har 
nåt intressant att säga men, man kan ju inte bara skita i det ändå.127 
 

Erik säger att det inte spelar någon roll vad svenskämnet handlar om 
”bara alla har något att säga om det … olika.” Han tycker inte att han 
utvecklats i svenska. ”Jag tycker bara jag står stilla.”128 Men han vet inte 
                                                           
125 Per (IP), Intervju:9. 
126 Mattias (IP), Intervju:11f. 
127 Ibid.:14. 
128 Erik (IP), Intervju:7. 
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hur svenskämnet skulle vara för att han skulle komma framåt. Men det 
viktigaste i svenskämnet är menar Mattias ”självklart att skriva, rättstav-
ning och sånt där, grammatiken och sen hur man ska snacka, hur man 
ska använda ord”.129  

Kulturarvsförmedling och färdighetsträning för IP-
eleverna 
Kunskaper om litteraturens historia har länge ansetts viktiga att föra 
vidare till nästa generation och ses av många svensklärare som ett givet 
innehåll i svenskundervisningen. Hur stort utrymme kronologiska studier 
av litteraturens historia, de stora författarna, epoker och strömningar fått 
i svenskundervisningen på gymnasiet har varierat över tid. Omfattningen 
och urvalet har också sett olika ut för olika lärare och olika elevgrupper. 
Vilka texter och författare som ansetts centrala och hur de varit tänkta 
att läsas har skiftat. Vid sidan av en kulturarvsförmedlande funktion har 
studiet av litteratur fyllt funktionen att överföra värden, värden som för-
ändrats i takt med samhällsutvecklingen och som avspeglar det rådande 
ideologiska klimatet. I stadgor, läroplaner och anvisningar från början av 
1900-talet lades t.ex. betoningen på överföring av värden som hade med 
arv och nation att göra medan utvecklingen efter 1950 gått mot överfö-
ring av värden som rör mellanmänsklighet, pluralism och social fostran 
(Englund, B. 1997:199ff). Samtidigt har litteraturundervisningen i prakti-
ken i stor utsträckning bevarat karaktären av kulturarvsförmedling. Kro-
nologiska studier av litteraturens historia, de stora författarna, epokerna 
och strömningarna i sig har haft en tendens att hamna i fokus för littera-
turstudierna ( Danielsson 1988, Martinsson 1989,Thavenius 1991, Brink 
1992).  
 Valet av litteratur påverkas av flera olika faktorer som t.ex. urvalet i 
litteraturhistoriska översiktsverk, forskning, ideologiskt klimat liksom av 
förändringar i elevrekrytering och i synen på vilken roll gymnasiet ska 
spela i samhällsutvecklingen. Nya stadgor, läroplaner och kursplaner 
påverkar inte bara urvalet utan också, genom de värderingar som uttrycks 
i olika styrdokument, sättet att organisera och arbeta med detta urval. 
Förändringarna fungerar ofta som drivkrafter för att ge ut nya läromedel 

                                                           
129 Ibid.:9. 



 
 
124 

(Brink 1992:18). Men svenskämnets innehåll i praktiken kan trots påver-
kan från olika faktorer förbli relativt oförändrat och istället vila på starka 
ämnestraditioner som förs vidare till nya grupper av lärare och elever.  
 Göran, som undervisar i IP-klassen, är kritisk till de nya kursplanerna 
i svenska och vänder sig främst mot att ”språkhistoria och litteraturhisto-
ria, litteraturkunskap […] har fått en mindre och mindre plats”.130 Han 
har inte förändrat sin undervisning i någon större utsträckning efter re-
formen -94 och revideringen av kursplanerna 2000 där han tycker att 
”ramarna är diffusare och lösare”.131 Han arbetar i stor utsträckning med 
kulturarvstexter redan i A-kursen oavsett elevgrupp. Kunskaper om litte-
ratur är högt värderade av Göran men i mötet med IP-eleverna måste 
han kompromissa eftersom eleverna ofta bjuder motstånd mot ett sådant 
ämnesinnehåll. 
 Intresset för svenskämnet är ofta svalt i pojkdominerade yrkesförbe-
redande klasser, eleverna tycker inte om att skriva och läsa och det är 
svårt att hitta texter som kan intressera och engagera dem, menar Gö-
ran.132 Han berättar att det är viktigt att göra saker tillsammans i de yr-
kesförberedande klasserna och att huvuddelen av arbetet måste göras 
under lektionstid eftersom det inte fungerar med hemläxor. Att eleverna 
ofta är färre i en yrkesinriktad klass gör att arbetsformerna kan bli annor-
lunda. Göran väljer t.ex. oftare diskussionen som arbetsform i IP, dels 
för att grupperna är mindre men dels också för att eleverna har lättare 
för att diskutera än för att skriva. Diskussionen som arbetsform är också 
ett sätt för Göran att lära känna eleverna: 

 
Och det är ju inte lätt för dom är ju föränderliga, dom är ju en massa i rörel-
se och dom är föränderliga. Det är ofta så att jag skulle vilja lära känna ele-
verna bättre. Och ibland måste man tränga sig på dom en smula. Jag vill att 
dom ska ha förtroende för mig. För det är dom lärarna som är dom bästa, 
dom lärarna som eleverna kan känna förtroende för. Men då måste man 
samtidigt rätta dom, och ge dom normerna.133 

   
Att ge eleverna normer handlar för Göran om att lära eleverna att disku-
tera, ”att vänta på sin tur”, ”lyssna” och ”ha respekt för varandra” och 
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att få ”korrekta normer” för hur de kan skriva i olika sammanhang.134 
Men det handlar också om att få eleverna att läsa och uppskatta den 
skönlitteratur som är ett väsentligt inslag i Görans undervisning. 
 Det är svårt att motivera IP-eleverna, inte minst för att läsa skönlitte-
ratur, och därför blir bokvalet delvis annorlunda. ”Jo, varje år så är det 
åtminstone en eller ett par elever som mer eller mindre i förtroende eller 
skrytsamt säger att jag har aldrig läst ut en bok.”135 Om man inte är van 
läsare kan det vara svårt att enskilt i skrift lösa uppgifter eller berätta om 
sin läsupplevelse. Att diskutera i helklass eller i smågrupper är lättare, 
säger Göran.136  

Samma innehåll – men enklare och mindre omfattande 

Göran försöker så långt det är möjligt att använda samma material för 
alla gymnasieprogram ”för att få en jämförelsegrund”.137 Motivet för att 
använda samma material är att det är samma kursplaner och betygskrite-
rier som gäller för samtliga elever och de ska kunna jämföras med var-
andra inför betygsättningen för att en rättvis bedömning ska kunna ga-
ranteras. I den mån det blir innehållsliga skillnader i Görans undervisning 
på olika program är det ”mest en fråga om kvantitet”. Innehållet blir 
enklare och mindre omfattande på IP, menar han.138 Att det mest är en 
fråga om kvantitet kan också innebära att vissa texter väljs bort i plane-
ringen för IP-klassen. 
 Skillnaden mellan olika program illustrerar Göran med ett exempel 
från sin undervisningspraktik. I sin undervisning på teoretiska program 
har han haft en lektion om Platons grotta och han väljer att inte ta in det 
stoffet i IP-klassen. Göran menar att ”diskussioner om verklighetens 
beskaffenhet har rätt små möjligheter att … riktigt, riktigt tända intres-
set” och han ställer också frågan ”Måste svetsare verkligen känna till 
Platon?”139 När jag frågar vad det istället blir för IP-eleverna, svarar Gö-
ran så här: 
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Det blir väldigt mycket studie- och sammanträdesteknik, det är grunden till 
allting. Allting här på IP ligger i läsförståelse och förmåga att återge och 
kanske ta ställning också. […] … att läsa och förstå, att skriva och uttrycka. 
Och där smugglar jag alltså in kulturarvet som medlet för att nå målet och 
det kanske är så att jag använder kulturarvet som själva målet på mer studie-
inriktade program.140 
 

Göran väljer bort ett innehåll, en lektion om Platons idélära, som han 
bedömer som svårtillgängligt eller som inte har förutsättningar att ”tända 
intresset” i IP-klassen. Med frågan ”Måste svetsare verkligen känna till 
Platon?” antyder Göran att ett sådant innehåll kanske inte heller är rele-
vant för den som ska bli t.ex. svetsare. Litteraturstudierna tonas ned och 
istället fokuseras färdighetsträningen men det stoff eleverna arbetar med 
är fortfarande kulturarvstexter. Texterna får utgöra underlag då eleverna 
övar sig i studietekniska färdigheter, att läsa och förstå, att återge, att 
skriva och ”kanske ta ställning”, och på så sätt ”smugglar ” Göran in 
kulturarvet. Exemplet visar hur Göran försöker få sina två ambitioner att 
gå ihop. Han navigerar mellan färdighetsträning och kulturarvsförmed-
ling.  
  I sin jämförelse med studieförberedande program antyder Göran att 
det i praktiken kan bli en skillnad i vilka mål som ägnas störst uppmärk-
samhet i olika elevgrupper. För studieförberedande program är kunska-
per om kulturarvet ett överordnat mål medan färdigheter prioriteras på 
yrkesförberedande program. Att satsa mer på färdighetsträning i yrkes-
förberedande klasser kan tyckas välmotiverat då eleverna ofta bedöms 
som svaga läsare och skrivare. Men det är inget enkelt val för Göran. 
Kunskaper om kulturarvet är högt värderade och han skulle vilja ägna 
mer tid åt det innehållet också på yrkesförberedande program men där är 
det betydligt svårare att får acceptans för ett sådant innehåll. Eleverna 
bjuder helt enkelt motstånd. ”Det är jättesvårt ja … och ofta misslyckas 
det. Oftast! Det är inte roligt att säga det men så är det.”141 Den grekiska 
mytologin t.ex. uppskattas inte av IP-eleverna. Den gicks igenom på ett 
”ganska grundskolemässigt och enkelt sätt i IP och dom är så trötta på 
grekiska gudar nu så att dom kommer att reagera våldsamt om dom nå-
gonsin stöter på Dionysos igen”.142 
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 Jenny i BF-klassen tycker, liksom Göran, att kunskaper om litteratur-
historia är viktiga att förmedla också till elever på yrkesförberedande 
program. Också i Jennys klassrum görs de kronologiskt upplagda kurser-
na enklare och mindre omfattande och det finns en tydlig tendens, precis 
som hos Göran, att fokus i studiet av litteraturens historia läggs på fär-
dighetsträningen. Bo, NV-klassens svensklärare, undervisar liksom Gö-
ran på olika typer av program. I den första intervjun ber jag honom där-
för jämföra sin undervisning i NV-klassen med undervisningen på yrkes-
förberedande program.   
 I valet av innehåll för elever på yrkesförberedande program är det 
viktigt att närma sig ”vad som kan vara intressant för eleverna”, säger 
Bo.  

 
LB: Hur gör du då? Alltså det betyder att ditt val av innehåll för svenskäm-
net påverkas av den grupp elever du har för tillfället? 
Bo: Mmm det tror jag det gör. Svårighetsnivån på texterna. […] Oavsett vad 
som står i kursplanerna så är det ju så att lite nivågruppering är det mellan 
grupperna så man kör ju inte riktigt samma längd på texterna och samma 
lixindex i alla program och det behöver man ju heller inte göra enligt läro-
planen för man har ju stor frihet att … problemet är ju då den gemensamma 
betygsättningen, att man ska ha gemensamma kriterier där.143  
 

Vad Bo säger är att han har samma innehåll i olika grupper men detta 
innehåll blir, precis som för Göran, enklare och mindre omfattande i 
vissa klasser och svårare, mer omfattande och mer teoretiskt i andra. Av 
vad Bo berättar om sin undervisning förstår jag att han trots resone-
manget ovan i praktiken väljer ett annat innehåll för vissa elever. Det 
uppstår alltså i mötet med eleverna, liksom för Göran, en vacklan mellan 
motstridiga ställningstaganden. Bo tycker det är viktigare t.ex. i IP-klasser 
att välja texter som har med elevernas verklighet att göra. ”Man kan inte 
begå pedagogiskt självmord genom att sätta sådant i händerna [på ele-
verna] som dom inte kan tänkas uppleva.”144 Jag uppfattar svängningen 
mot större elevcentrering som en i första hand motivationsskapande 
manöver. Det handlar om att få elever som bjuder motstånd mot ett mer 
ämnescentrerat innehåll med sig, inte om att nå andra i sammanhanget 
tänkbara mål som t.ex. att stärka elevernas personliga och kulturella iden-
titet genom att låta innehållet i undervisningen utgå från elevernas erfa-
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renheter och livsvärld. Det mer ämnescentrerade innehållet, som är ut-
märkande för det ”högre” svenskämnet, är normen och det som efter-
strävas för samtliga elever. Bo vill inte generalisera och berättar att det 
ibland går alldeles utmärkt att läsa klassiker också på yrkesförberedande 
program.  
  

Jag tar väl den kurs i litteratur som jag tycker är något slags minimum. 
Romantiken kör jag inte mycket när det gäller pojkarna. För mig är den här 
idealistiska filosofin intressant men det blir lite för tungt för dom. Och det 
blir upplysning och realism och naturalism så att vi kan fortsätta på det där 
samhällsdiskuterande, samhällskritiska.145  

 
Bo tillämpar, som jag ser det, två huvudprinciper för val av innehåll i 
yrkesförberedande klasser. Han kan dels välja ett innehåll som ligger 
närmare elevernas verklighet och på det sättet få eleverna med sig, dels 
kan han välja samma innehåll i alla klasser men göra detta innehåll enkla-
re och mindre omfattande för yrkeseleverna. Frågan hör delvis samman 
med om det handlar om A- eller B-kursen. Bo tycker att den ”öppnare” 
A-kursen, som ger möjlighet att läsa litteratur tematiskt och att anpassa 
valet av litteratur mer till eleverna, fungerar bra och ska vara gemensam 
för alla.146 I synnerhet för yrkeseleverna är det viktigt att hitta texter som 
fungerar och det handlar inte om att arbeta med kulturarvet till varje pris. 
”Man måste anpassa till eleverna, man måste liksom känna vad som fun-
kar och ser dom för ledsna ut så får man faktiskt göra nånting annat och 
försöka.”147 Normen finns där men avsteg, ”göra nånting annat”, kan 
accepteras om eleverna visar missnöje. B-kursen däremot uppfattas som 
mer innehållsligt styrd mot ett litteraturhistoriskt stoff. ”Det är ju faktiskt 
rätt mycket litteraturhistoria.”148 Ett sådant innehåll blir för svårt framför 
allt i de pojkdominerade grupperna, säger Bo. Därför anser han att ele-
verna på yrkesförberedande program inte ska behöva läsa B-kursen. Han 
säger att det borde finnas alternativa kurser som var mer praktiska och 
orienterade mot deras program. ”Och det händer nog att jag säger till 
eleverna att jag tycker att det finns andra kurser som ni skulle få ut mer 
av, som skulle vara mer givande för er.”149  
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 Den frihet i val av innehåll som Bo talar om för A-kursens del be-
gränsas, enligt Bos tolkning av kursplanerna för B-kursen, till friheten att 
välja mer eller mindre svåra texter eller mer eller mindre omfattande 
material för studierna. Det är alltså inte olika innehåll som väljs för olika 
elevgrupper. Vad är det då som reducerar friheten? Både Bo och Göran 
antyder, att de gemensamma målen och betygskriterierna begränsar lära-
res frihet att välja olika innehåll för olika grupper, eftersom rättvisa betyg 
ska sättas. De känner sig uppenbarligen också, i störst utsträckning för B-
kursen, bundna vid att ett visst innehåll, i synnerhet det litteraturhistoris-
ka stoffet, prioriteras. Svenska B ses som ett litteraturhistoriskt bild-
ningsämne. Detta innehåll värderas högre och anses vara en förutsättning 
för att eleverna ska nå målen för B-kursen. Att målen kan nås på olika 
vägar, i betydelsen via olika innehåll, blir inte möjligt så länge ett visst 
innehåll betraktas som mer värdefullt, ”högre”, än ett annat. Det ”högre” 
svenskämnet, eller svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, var 
före gymnasiereformen -94, inte ämnat för alla. De yrkesförberedande 
linjerna förberedde för liv och verksamhet där den bildning och den 
språkliga kompetens som det ”högre” svenskämnet förberedde för inte 
ansågs behövas. Görans och Bos resonemang om svenskämnet för de 
yrkesförberedande programmen visar att ett sådant synsätt lever kvar 
också efter gymnaieeformen -94.  

Vad säger styrdokumenten? 

Motiven bakom införandet av kärnämnen, som skulle vara gemensamma 
för alla gymnasieelever, redovisas i Växa med kunskaper. Om gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen (Prop. 1990/91:85). I propositionen hävdas att sam-
hällsförändringarna idag ställer högre krav på kunskaper hos alla, oavsett 
yrke och utbildning. Högre krav på allmänna kunskaper har betydelse för 
människors möjligheter att anpassa sig till ett arbetsliv i förändring och 
att påverka samhällsutvecklingen såväl som möjligheter i det personliga 
livet. Därför ska, enligt propositionen, alla elever i gymnasieskolan ge-
nom kärnämnena få en bred bas av allmänna kunskaper. Den allmänna 
basen tänks ge förutsättningar för ett livslångt lärande i yrkesliv och stu-
dier.150 Kursplanerna i Lpf 94 (1994) blev, till skillnad från tidigare kurs-
planer, inte innehållsbaserade. De anger mål och kompetens men inte 
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vägen dit. För varje ämne anges den centrala kunskap och förståelse, 
samt de färdigheter som eleverna ska uppnå och på så sätt ska, enligt Lpf 
94, den nationella likvärdigheten i utbildningen garanteras. Kursplanerna 
är tänkta att användas tillsammans med övriga styrdokument. I elevers 
och lärares gemensamma arbete med att forma innehåll och arbetssätt 
ska också läroplanen och programmålen finnas med (SOU 1997:107:54). 
 Ambitionshöjningen för de elever som tidigare gick på tvååriga linjer 
kan i ett nytt kurssystem där mål och betygskriterier är gemensamma för 
alla elever, tolkas som att alla ska erbjudas det som tidigare gällde för de 
treåriga linjerna. För svenskämnet kan konsekvensen bli att det ”högre” 
svenskämnet ses som normen för alla. Redan i Den nya gymnasieskolan – 
Hur går det? (SOU 1996:1) konstaterar kommittén för gymnasieskolans 
utveckling att ambitionshöjningen lett till problem. Kommittén pekar på 
lärarnas svårigheter att genomföra en undervisning som upplevs som 
meningsfull av elever på yrkesförberedande program och på svårigheter 
för dessa elever att få godkänt i kärnämnena (42).   
 Vidare diskuterar kommittén förslag från lärarhåll om att program-
men bör ha kursplaner med olika innehåll för olika program. Bakgrunden 
är, enligt kommittén, de problem som uppstått till följd av ambitionshöj-
ningen för de yrkesförberedande programmen. ”Kraven i kärnämneskur-
serna anses [av skolledare och lärare] vara för höga – eleverna på pro-
gram med yrkesämnen når inte upp till samma nivå som elever på övriga 
program.” (43).   
 Kommittén tillbakavisar lärarnas krav genom att svara att kursplaner-
na i den mål- och resultatstyrda skolan inte innehåller några uppgifter 
vare sig om metoder eller om innehåll. Innehåll och arbetssätt ska väljas i 
samråd mellan elever och lärare. Det står sålunda lärare och elever fritt 
att välja olika innehåll och arbetssätt (44). Redan 1996/97 aviserar dock 
regeringen en omarbetning av såväl programmål som kursplaner. En 
viktig fråga vid utredningen och omarbetningen av kärnämnenas kurs-
planer är, enligt kommittén, att ”pröva var den mest ändamålsenliga ba-
lansen mellan statlig styrning och pedagogisk frihet skall ligga vid ut-
formningen av en kursplan” (SOU 1997:107:56). Kommittén påpekar 
problematiken kring preciseringen av kunskapsmålen. En tydligare mål-
beskrivning riskerar att närma sig en innehållsbaserad kursplan samtidigt 
som en oprecis eller intetsägande kursplan ger för lite vägledning och 
därmed kan likvärdigheten i utbildningen äventyras (56). 
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 Revidering av kursplanerna gjordes till höstterminen 2000. För 
svenskämnets del innebär revideringen färre mål och avsikten var att 
målen också skulle bli tydligare. De reviderade kursplanerna betonar 
starkare vikten av att anpassa innehållet efter elevernas studieinriktning 
men också till deras erfarenheter, intressen och behov. Frågan är vilken 
betydelse förändringar i kursplanerna har när det gäller huruvida lärarna 
läser ut mycket precisa innehåll ur kursplanerna eller övergår till att utgå 
från eleverna och deras studieinriktning vid val av innehåll eller om de 
försöker göra både det ena och det andra. 
 Svårigheterna med ambitionshöjningen för de yrkesförberedande 
programmen och val av innehåll för elever med olika programtillhörighet 
kvarstår efter revideringen av kursplanerna 2000. Undersökningens lärare 
resonerar fortfarande om huruvida de gemensamma kursplanerna och en 
”rättvis” betygsättningen förutsätter ett visst gemensamt innehåll eller 
inte. För Göran avspeglas denna osäkerhet bl.a. i en ambivalent hållning 
till vilka texter som ska prioriteras i IP-elevernas svenska. 

Vacklan mellan olika utgångspunkter för val av texter  

Göran slits mellan de två parallella traditionerna, det ”lägre” mer elev-
centrerade och det ”högre” mer ämnescentrerade svenskämnet. De am-
bivalenser som uppstår kan illustreras av hur Göran resonerar kring valet 
av texter för IP-eleverna. Göran beskriver två utgångspunkter som står i 
ett konfliktfyllt förhållande till varandra och som styr hans val av texter 
för litteraturundervisningen. Å ena sidan tycker Göran att det är viktigt 
att eleverna känner något för det de läser, att de kan engagera sig käns-
lomässigt i texterna. Han väljer därför ibland texter som ligger nära ele-
vernas verklighet och med en sådan utgångspunkt ser valet av texter 
olika ut för olika elevgrupper. I IP läser han t.ex. Aino Trosells Pojkjäveln 
(Ur Isbränna och andra berättelser 2002), eftersom den handlar om en ung 
pojke som vill bli svetsare. Eleverna i IP-klassen kan känna igen sig i den 
novellen, det är deras värld, deras egna villkor, menar Göran.151  
  Å andra sidan har han ett behov av att själv vara engagerad i de texter 
han använder i undervisningen. ”Jag måste brinna, det måste brinna i 
mig, alltså ämnet, texterna måste leva i mig.”152 Han betonar att det inte 
är någon ”personlig kanon” han undervisar om utan att valet av texter, 
                                                           
151 Göran, Intervju 1:8. 
152 Ibid.:4. 
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texter som kan kännas ”sanna” och ”verkliga” för honom, ändå görs 
utifrån läroböckernas kanon, ”med vissa utvidgningar och betoning-
ar”.153 Med en sådan utgångspunkt kan man tänka sig att Görans egna 
preferenser, kulturförståelse, klassbakgrund och utbildning bl.a. i littera-
turvetenskap får genomslag. Göran väljer texter utifrån de traditioner 
som han gjort till sina under sin uppväxt- och utbildningstid och utifrån 
de värderingar och värdehierarkier som är knutna till dessa traditioner.  
 För Göran ligger motivet för ett svenskämne dominerat av ett urval 
av kanoniserade skönlitterära texter i att han tycker det är viktigt att läm-
na över en känsla för ”den här kanon som är basen för humanismen […] 
det har så stora humanitära värden så det får inte försvinna”154:  
  

Man ska faktiskt känna till dom här mytologiska figurerna … dom här gum-
morna och gubbarna på 1600-talet och 1700-talet och vad det nu är för nå-
gonting. Men samtidigt som man gör det så ger det tillfällen till diskussioner 
och samtal och det kanske egentligen är det viktigaste att man lär sig det 
som dom här figurerna har att lära ut och vet att dom finns där […] jag för-
söker ändå få in en känsla av kronologi.155   

 
Görans utsaga pekar i flera riktningar. Det är viktigt att eleverna får kun-
skaper om litteraturen, dess karaktärer och författare, och hur den utveck-
lats över tid. Men Göran antyder att det är något annat som egentligen är 
viktigare, nämligen att litteraturen kan bli utgångspunkt för diskussioner, 
att litteraturen bär på ett innehåll som man kan lära något av. Här tillmä-
ter Göran kulturarvstexterna ett särskilt högt värde vilket kan förklara att 
han ger dessa texter ett förhållandevis stort utrymme i sin undervisning. 
 Mot bakgrund av den höga värderingen av vissa omistliga kulturarvs-
texter säger sig Göran vara anhängare av en fastare kursplan. ”Man ska 
ha läst den och den och den”.156 Göran hänvisar till den danska kanon-
debatten och införandet av en nationell kanon av obligatoriska författar-
skap i kursplanerna för ämnet danska.157 ”Ja det är ju intressant att dans-

                                                           
153 Ibid. 
154 Göran, Intervju 2:7. 
155 Göran, Intervju 1:7. 
156 Göran, Intervju 2:9. 
157 På det danska undervisningsministeriets hemsida, 
http://pub.uvm.dk/2004/kanon/, finns en lista över de författarskap som alla 
elever i ”folkeskolen” och de gymnasiala utbildningarna ska läsa minst en text av i 
danskundervisningen. 
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karna har det! Vad är det dom har som inte svenskarna har?”158 Görans 
ambitioner faller dock inte i god jord hos IP-eleverna. Valet av innehåll 
leder till konflikter mellan Göran och eleverna redan i årskurs 1 då ele-
verna ifrågasätter ett arbetsmoment om grekisk mytologi.  

”Gudarna och litteratur och sånt det spolar jag liksom” 
Att Göran dras mot ett mer litteraturhistoriskt orienterat svenskämne 
märks i valet av innehåll redan för A-kursen. Egentligen finns det inget 
stöd för att eleverna ska läsa litteraturhistoria i A-kursen, säger Göran, 
men han väljer ändå att göra det med hänvisning till följande formulering 
i kursplanens målbeskrivning: ”Eleven skall känna till några vanliga myter 
och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som sysselsatt människor 
under olika tider”. Göran menar att målet kan tolkas så att det ger stöd 
för att studiet av antik mytologi och nordisk medeltid kan läggas redan i 
A-kursen.159  
 När jag intervjuar eleverna enskilt under höstterminen i årskurs 2 
kommenterar samtliga elever arbetet med ”de grekiska gudarna”. Engin 
berättar att de fått i uppgift att skriva om var sin grekisk gud. Resultatet 
redovisades muntligt och därefter fick de prov på alla gudarna. Många 
misslyckades på det provet, säger han, eftersom de bara hade kunskaper 
om den gud de själva läst om. Han säger att han försökte men upplevde 
arbetet som tråkigt och ”onödigt”: 
  

T.ex alltså vi, vi brukar ju läsa om … såna gudar som inte har funnits. Det är 
onödiga grejer, man kan ju läsa om andra vettiga grejer som man kan få nyt-
ta om i svenskan. Okej om man gör om gudar och sånt … äää man lär sig 
stavningen och läsa och sånt men det gör man på andra grejer också.160  

 
Engin har haft svårt att finna motivation för arbetet med antikens littera-
tur och han efterlyser andra sammanhang där han kan utvecklas i svens-
ka. Han har insett att det svenska språket är viktigt för honom och han 
känner sig nu mer motiverad för att lära sig svenska än han gjort under 
sin grundskoletid.  

                                                           
158 Göran, Intervju 2:9. 
159 Göran, Intervju 1:7. 
160 Ibid. 
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 Grundskoletiden var en orolig period då Engin och hans familj flyt-
tade mycket och det blev ingen ordning med skolan. ”I åttan pluggade 
jag inte alls. Det var så jävla krångligt!”161 Fram t.o.m. årskurs fem läste 
Engin svenska som andraspråk och därefter fick han undervisning i 
mindre grupp. ”Det var en sån liten grupp som inte, alltså vissa som inte 
kan sköta sig och vissa som inte förstår ordentligt i klassen. Vad läraren 
[den ordinarie] säger, dom tolkar det bättre där till dig.”162 Engin berättar 
att de läste mycket grammatik i den lilla gruppen, ”vi tränade på alla slags 
verb och sånt”, men de läste också böcker som de diskuterade och skrev 
om.163 Först i nian insåg Engin att han måste satsa på skolan. ”Ja men 
sen förstår man ju att det är på allvar, att livet börjar när man verkligen 
satsar på det och sånt.”164 Men det var först på gymnasiet som Engin 
började ta skolan på allvar. ”Nu satsar jag allt jag har för att klara det här 
också så att jag inte förstör det här för mig.”165 Engin poängterar vid 
flera tillfällen i intervjun hur viktigt det är att han utvecklar sitt språk.  
  

Ja, alltså jag försöker göra mitt bästa för att utveckla det bättre för … hur 
länge … Jag har bott här nu i kanske 11–12 år och jämfört med det så har 
jag inte så bra svenska. Alltså jag kan inte så bra svenska som jag egentligen 
borde kunna. Så jag borde nog lägga mer tid på det att lära mig svenska 
språket bättre.166 
 

Övergången till gymnasiet blev svår för Engin eftersom han nu skulle 
läsa alla ämnen i vanlig klass. Svenskämnet blev inte som han förväntat 
sig och han tycker inte att han ”utvecklats så bra som han borde”:  

 
Som jag sa alltså jag kommer ju från … därifrån RC [resurscentrum] i nian 
så kom jag hit direkt in i en klass. Okej det var inte så svårt men man lär sig 
onödiga grejer som inte är vettigt t.ex. jag skulle kunna lära mig vettigare 
grejer i svenska 2. Man lär sig dom, vad tänkte jag säga? … sub … substan-
tiv och grammatik, allt det där man lär sig i svenska 2.167  

 
Engin återkommer flera gånger i intervjun till grammatiken som han tror 
är viktig för honom men när jag frågar honom vilket innehåll han skulle 
                                                           
161 Ibid.:1. 
162 Ibid.:3. 
163 Ibid.:4. 
164 Ibid.:2. 
165 Ibid.:1. 
166 Ibid.:7. 
167 Ibid. 
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vilja ha i svenskämnet framhåller han att det är viktigt att diskutera, att 
lära sig om världen och om hur det var förr.168 Han minns ett moment i 
början av årskurs ett som han tyckte var intressant och lärorikt: 
 

Engin: Den enda gången som det var intressant det var när jag läste en bok 
… och sen skrev om den. 
LB: Vad var det för bok? 
Engin: Röde orm! Den är populär ju, alltså att läsa. Det är en bra bok. 
LB: Tyckte du om den boken? 
Engin: Ja, den var bra! 
LB: Är inte den lite svår att läsa? 
Engin: Jo, den är alltså … för själv har jag läst den i sjuan. Jag läste den i 
sjuan i sån enkel, den är översatt till enkel svenska. Så läste jag den där och 
sen här lånade jag den riktiga alltså som den var på sån riktig svenska, sån 
gammeldagssvenska och sånt. 
LB: Mmm tjock bok va? 
Engin: Mmm så det var lite svårt att förstå men … så jag skrev ju ändå om 
den. 
LB: Läste du ut hela den? 
Engin: Ja, jag läste ut hela den boken, sen skrev jag om den. 
LB: Tyckte du att det var lärorikt? 
Engin: Ja, det var roligt att göra … så … 
LB: Så det här med att läsa böcker och diskutera och skriva … det är bra? 
Engin: Ja, det är ju av sånt man lär sig det svenska språket, det är ju inte gu-
dar och hit och dit. Det är inte så man lär sig svenska språket.169 
 

Också Bekim berättar om förväntningar inför gymnasiets svenska och att 
han inte tycker att han lärt sig så mycket. Han undrar vad det är för syfte 
med svenskundervisningen, vad det är meningen att de ska lära sig.170 
Bekim minns trevliga lektioner då alla suttit och läst och pluggat men när 
de började med de grekiska gudarna ”hängde det upp sig så det gick 
inte”: 
 

Alltså det var … det gick ganska bra i början […] Men sen bara, allt bara ra-
sade typ, ingen orkade göra det han sa. Du vet det var tradigt och typ, det 
var tradigt att göra det han sa, typ vi fick skriva nåt eller göra nåt, läsa en 
bok eller nånting meningslöst. Fast det kanske inte är meningslöst men någ-
ra av oss tyckte det och så blev det konflikter med läraren och så blev det så 
att ingen av oss gjorde det.171 

 
                                                           
168 Ibid.:5f. 
169 Ibid.:5. 
170 Bekim (IP), Intervju:6. 
171 Ibid. 
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Svårigheterna med svenskämnet för Engin och Bekim som har ett annat 
modersmål än svenska kommenteras också av Mattias som förknippar 
kamraternas svårigheter med att de ägnat så mycket tid åt att läsa äldre 
texter: 
  

Men då är det svårt för dom alltså att komma till ett svenskämne i skolan 
och så där får dom bara lära sig gammeldags svenska. Det är svårt för dom 
att utveckla sitt talesätt om dom bara får lära sig gammeldags svenska.172  
 

Också Mattias beskriver svårigheten att finna motivation för arbetet med 
äldre tiders litteratur men han har försökt och tror att det kanske finns 
en tanke bakom:  
 

Mattias: Sånt där som gamla vikingalitteratur och sånt här, isländsk litteratur, 
analysera det och en massa dikter och sånt här och det kanske inte var så ro-
ligt. 
LB: Nä … vad tyckte du om det? 
Mattias: Det var ju värdelöst men det var ju lika bra att göra det. 
LB: Men du tyckte inte att det var meningsfullt då att hålla på med det? 
Mattias: Nej det var det väl på nåt sätt. Han har väl haft nån baktanke med 
det.173  

 
Baktanken, syftet, avsikten med studierna är något som flera elever åter-
kommer till men inte tycker sig ha fått ett tillfredsställande svar på. Erik 
ställer liksom Mattias, Engin och Bekim frågan varför de ska lära sig om 
”grekiska gudar och asagudar och sånt” och den frågan har de också 
ställt till Göran: 

 
LB: Har Göran förklarat för er varför ni ska läsa om grekiska gudar? 
Erik: Nej, faktiskt inte! Alla frågar varför men han säger att det ingår i kur-
sen. 
LB: Vad har du tyckt om det då? 
Erik: Nää jag tycker inte det är så bra för man måste ju ha nån motivation 
för att lära sig nånting. Om nån bara säger gör det, gör det så ser man ingen 
anledning och då kan det lätt bli att man skiter i det eftersom det verkar 
onödigt.174  

 
Att ett visst innehåll ingår i kursen, eller att någon säger att det ska göras, 
är inte ett tillräckligt svar på frågan om varför eleverna ska arbeta med 

                                                           
172 Gruppintervju IP:11. 
173 Mattias (IP), Intervju:11. 
174 Erik (IP), Intervju:6. 
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det, enligt Erik. Undervisningens innehåll måste kunna motiveras i något 
utanför kursplanen dvs. eleverna måste få en förklaring till varför kurs-
planen föreskriver ett visst innehåll, om den nu gör det. Men när Erik 
säger att han inte ser någon anledning och att innehållet verkar onödigt 
är det, som jag ser det, något mer han är ute efter. Han saknar den driv-
kraft i arbetet som kommer av upplevelsen att det som ska studeras är 
viktigt och meningsfullt för honom. En sådan drivkraft förutsätter att 
innehållet upplevs som subjektivt relevant, dvs. Erik och hans klasskam-
rater behöver hitta en personlig koppling till det som undervisningen 
handlar om.  

Subjektiv relevans och subjektiv förankring 

Subjektiv relevans är ett bärande begrepp i norskdidaktikern Jon Smidts 
Seks lesere på skolen (1989), ett begrepp som han hämtar från Thomas 
Ziehes arbeten om ungdomars socialisation och identitetsarbete.175   

 
Slik Ziehe beskriver forholdet, er det snakk om en dialektisk prosess der 
ungdomsgrupper også aktivt søker og prøver ut de kulturytringer og de sosiale 
rollene de konfronteres med, på jakt etter noe de kan identifisere seg med. 
Ziehe snakker om lengselen etter opplevelser som kan gi subjektet sjølbekref-
telse, en lengsel etter å finne seg sjøl igjen i de sammenhengene en går inn i. 
Vi kjenner dette igjen i elevenes krav om stoff som ”angår dem”, noe subjek-
tivt relevant. (Smidt 1989:26)  
    

Den subjektiva relevansen förknippas med fundamentala behov hos 
unga människor och är en förutsättning för att elever ska känna lust och 
glädje i skolarbetet. Lusten och glädjen har i sin tur med regressions- och 
progressionsbehov att göra. I regressionen tillfredsställs behovet av trygghet 
och närhet i det som är känt och bekräftande, i progressionen söker vi 
oss ut i det främmande för att förändras, utvecklas och pröva nytt. I 
läroprocesser är det viktigt att det upprättas ett dialektiskt växelspel mel-
lan de båda och att beakta de inneboende ambivalenser som kan finnas i 
både regression och progression. I regressionen finns tryggheten, det 
man känner igen och bemästrar, men också otillfredsställelsen över att 
inte komma vidare. I progressionen finns lusten och glädjen över nya 
utmaningar och att befinna sig i utveckling men också rädslan för att 
misslyckas. 
                                                           
175 Se Ny ungdom og osaedvanlige laeroprocesser: kulturell frisaettelse og subjektivitet (Ziehe & 
Stubenrauch 1984). 
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 Den subjektiva relevansen behöver inte nödvändigtvis vara kopplad 
till ämnen, problem eller konflikter som eleverna genom egna eller 
andras erfarenheter direkt kan känna igen sig i. De texter eleverna möter 
i undervisningen ingår alltid i en kontext och det är vad eleverna läser ut 
av både undervisningssituationen och den vidare sociala process, som 
läsningen av t.ex. texter från äldre tid ingår i, som blir avgörande för 
upplevelsen av subjektiv relevans (Smidt 1989:32, 222). Eleverna förhål-
ler sig samtidigt både till undervisningens iscensättning, dvs. det pedago-
giska sammanhanget och undervisningsformerna, och till sin egen socia-
lisation och sitt identitetsarbete, sina egna personliga projekt. Det per-
sonliga projektet hör samman både med djupt personliga behov och med 
olika förhållningssätt till vad som är viktigt i samhället eller för framtida 
behov och styr mot olika sätt att söka subjektiv relevans i skolarbetet. 
Smidt skiljer här på fyra olika typer av subjektiv relevans. Social relevans 
har med grupptillhörighet och relationer till lärare och klasskamrater att 
göra. Tematisk relevans hör samman med att själva ämnet angår. Genom 
internalisering av samhälleliga vuxennormer kan den subjektiva relevan-
sen också finnas i en strävan efter att bli allmänbildad, allmänbildningsrele-
vans, och i att kvalificera sig för vidare utbildning, kvalificeringsrelevans 
(131). Subjektiv relevans kan alltså vara förenligt med ett instrumentellt 
förhållningssätt till undervisningens innehåll.  
 Allmänbildnings- och kvalificeringsrelevansen aktualiseras sällan i IP-
klassen. När Mattias säger att det handlar om allmänbildning och att 
”man ska ha lite sånt i sig med”176, är det inte för att han tror att kunskap 
om litteraturens historia kommer att ha någon betydelse som kulturellt 
kapital i de sociala rum där han kommer att röra sig. Han och kamraterna 
i IP-klassen bryr sig inte heller om att spela intresserade elever inför Gö-
ran eller varandra. Om den kunskap som bearbetas i klassrummet inte 
rör deras liv, upplevs som tematiskt relevant, är de inte heller rädda för 
att avslöja sin inkompetens. Antingen är de intresserade på ett äkta sätt 
eller är de inte det. Förhållandet sätter förankringsproblematiken i cent-
rum för valet av texter och sammanhang som texterna ska ingå i.  
 Ett begrepp som ligger nära tematisk relevans är subjektiv förankring 
(Linnér m.fl. 1980:34, Malmgren, L.-G. 1981:36f). Den subjektiva för-
ankringen är förknippad med igenkänning, dvs. att eleverna genom direkta 
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eller indirekta erfarenheter på något sätt kan känna igen sig i de konflik-
ter och problem som gestaltas i undervisningen. Igenkänning beskrivs 
som nödvändig för att kunskapen ska kunna fördjupas och för att ny 
kunskap och ny förståelse ska kunna utvecklas. Att eleverna ska konfron-
teras med nya perspektiv är det centrala och erfarenhetsanknytningen får 
därför inte stanna i ytlig motivation eller i att reproducera redan färdiga 
föreställningar. Därför är det viktigt att få till stånd ett växelspel mellan 
igenkänning och perspektivbyte, liksom mellan regressions- och progres-
sionsbehov (Malmgren, L.-G. 1984:102). Den subjektiva förankringen är 
aldrig konstant och existerar inte i samma utsträckning för alla elever 
samtidigt. Den kan eftersträvas av läraren genom att valet av samman-
hang, frågeställningar och texter blir föremål för noggrant övervägande i 
förhållande till den specifika elevgruppen och det ”kunskapsläge” som 
eleverna befinner sig i.177 

Motsättningen mellan formell och subjektivt förankrad kunskap 

Det finns en dubbel och svårförenlig målsättning för skolans litteratur-
undervisning. Å ena sidan finns en inarbetad praxis att svenskämnet ska 
ge formella kunskaper om ett kulturarv, som av Göran definieras som en 
skolkanon av skönlitterära texter och författare. Mot denna praxis ställs å 
andra sidan en strävan, synlig både i kursplaner och i lärares undervis-
ning, att skapa förutsättningar för en subjektivt förankrad kunskap som 
tar sin utgångspunkt i elevernas livsvärld och erfarenheter. Denna mot-
sättning är fortfarande aktuell både i skolans styrdokument och i många 
svensklärares arbete. 
 Enligt Lpf 94 ska undervisningens innehåll och arbetssätt anpassas 
både till programinriktning och elevernas förutsättningar, behov och 
intressen. Läraren har också ett ansvar för att se till att alla elever, oavsett 
kön och social och kulturell bakgrund får ett verkligt inflytande över 
innehåll och arbetssätt (Utbildningsdepartementet 1994). Skrivningarna 
måste tolkas så att lärare och elever tillsammans har en frihet i val av 
innehåll och arbetssätt och därmed kan ett ämne konstrueras på olika 
                                                           
177 I ”Pedagogiskt riktad textanalys – Vad är det?” (1981) beskriver Lars-Göran 
Malmgren den pedagogiskt riktade textanalysen som ett redskap för att ”se textens 
speciella möjligheter i ett kunskaps- och erfarenhetssammanhang” (54). En analys 
av textens speciella möjlighet i en praktisk pedagogisk situation, där läsarna och 
undervisningssammanhanget sätts i centrum, ställs mot teoretiska  textanalyser som 
söker textens generella möjlighet, oberoende av läsaren.    
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sätt i olika elevgrupper. Också i de övergripande skrivningarna för 
svenskämnets kursplaner finns en inriktning mot subjektivt förankrad 
kunskap. Fraser som signalerar detta är t.ex. att ämnet ska ”stärka den 
personliga och kulturella identiteten” och att ”mötet med språk, litteratur 
och bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling”. Ord 
som ”lust”, ”glädje” och ”meningsfull helhet” signalerar vikten av sam-
manhang där eleverna kan uppleva texter och de läroprocesser de ingår i 
som subjektivt relevanta. I den reviderade kursplanens mål för Svenska B 
handlar två av sex mål om litteraturstudiet: 

 
- kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och   
  kulturer samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning 
 
- ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och  
  internationella verk och ha stiftat bekantskap med författare från olika  

        tider och epoker (Gy 2000:01:113) 
                               

I kursplanernas mål är talet om den subjektivt förankrade kunskapen 
bortskalat. Läser man enbart målbeskrivningen får man snarare belägg 
för att den formella kunskapen är överordnad. Motsättningen mellan 
personlig kunskap och bildning och formell kunskap och bildning, finns 
alltså inskriven i svenskämnets kursplaner. Idé- och lärdomshistorikern 
Bernt Gustavsson beskriver i Bildning i vår tid (1996) två vitt skilda för-
hållningssätt, till kunskap och bildning som kan klargöra denna motsätt-
ning. Å ena sidan finns en organisk kunskapssyn där kunskapen utvecklas 
från det subjektiva och utåt. Å andra sidan en mekanisk kunskapssyn där 
kunskapen ses som objektiv och given och som möjlig att förmedla till 
eleven. Men bildande kunskaper kan inte uppstå utan att förankras i ele-
vernas subjektiva erfarenheter och intressen (264f). Ett alternativt för-
hållningssätt är en dialektisk kunskapssyn där rörelsen mellan det subjekti-
va och det objektiva är det centrala: 

 
Kunskap och lärande tar då sin utgångspunkt i det erfarna, den egna identi-
teten och kontexten. Detta är bildningstankens A. Ett andra moment är di-
stanseringen från det bekanta, att gå utöver sig själv och sina egna tolknings-
ramar, sin egen horisont, vardag och livsvärld. Distanseringen är också ett 
generellt och nödvändigt villkor för bildande kunskap. Det är bildningstan-
kens O. (266)  
     

Mot bakgrund av svenskämnets tradition att förmedla ett kulturarv tolkas 
sannolikt kursplanens målformuleringar som uttryck för ett givet inne-
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håll, även om perspektiven kan skifta. För den lärare som ser svenskäm-
net främst som ett litteraturhistoriskt bildningsämne finns konceptionens 
traditioner och värderingar inskrivna i målen för litteraturstudiet, vilka 
kan få stor genomslagskraft i lärarens undervisning. Eftersom kunskap 
om författarskap, epoker och idéströmningar inom ämneskonception 
svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne värderas högt har de två 
målen ovan en tendens att slå ut andra mål. En fullvärdig B-kurs blir en 
kurs som täcker litteraturens historia från antiken till våra dagar.  
 Lärarna kan också få stöd för den ena eller den andra ämneskoncep-
tionen i den strida ström av läromedel som publicerats efter gymnasiere-
formen -94. I linje med traditionen att olika elevgrupper får undervisning 
i olika svenskämnen ger förlagen ut separata, ibland programspecifika, 
läromedel för yrkesförberedande respektive studieförberedande program. 
Göran använder sig inte av denna möjlighet då IP-eleverna läser littera-
turhistoria. Istället alternerar han mellan olika läromedel, avsedda för 
studieförberedande klasser, som vid behov tas in i klassrummet.178 Dessa 
läromedel anknyter till det ”högre” svenskämnet eller konceptionen 
svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne.  
 Göran hänvisar till skrivningar i kursplanen som kan tolkas så att 
studiet av äldre litteratur kan påbörjas redan i A-kursen. Görans utsaga 
”man ska faktiskt känna till dom här mytologiska figurerna” antyder att 
han upplever det som ett krav, något han känner sig bunden att ta hän-
syn till. I Görans och övriga lärares tal om sitt svenskämne är det tydligt 
att kursplanen för B-kursen tolkas så att den litteraturhistoriska orienter-
ingen ska få stort utrymme och för både Göran, Jenny och Bo blir det ett 
dominerande inslag i undervisningen. I glappet mellan kursplanens olika 
och ibland motsägelsefulla delar kan kopplingen till elevernas personliga 
förståelse, deras värld och identitet falla bort.  
 I mötet med IP-eleverna tvingas Göran att kompromissa, att göra 
anpassningar som innebär att de höga ambitionerna för litteraturstudier-
na tonas ner. För att få eleverna med sig gör han det enklare och mindre 
omfattande. Svenskämnet blir mer motivationsinriktat och elevcentrerat 
och fokus läggs på färdigheter. Men Göran släpper inte ambitionen att 
även IP-eleverna, och oavsett om det gäller A- eller B-kursen, ska få del 
av kulturarvet som får representeras av några få författarskap. För att 
                                                           
178 T.ex. Dikten och vi: litteraturshistoria för gymnasieskolans teoretiska linjer (Brodow 
1991a).  
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belysa den ambivalens och osäkerhet som präglar undervisningen analy-
seras de två undervisningsförlopp jag observerat i IP-klassens B-kurs. 
Det första förloppet utgår från William Shakespeares och det andra från 
Pär Lagerkvists författarskap. Görans vacklande hållning mellan littera-
turhistorisk bildning och färdighetsträning slår igenom i undervisningen 
och skapar en osäkerhet hos eleverna som resulterar i att IP-eleverna inte 
alltid har samma uppfattning som Göran om vad som är huvudsaken i 
undervisningens olika moment. De konflikter som blev synliga redan i 
årskurs 1 då eleverna studerade de grekiska gudarna trappas successivt 
upp och når sin kulmen under höstterminen i årskurs 3 då eleverna ägnar 
sig åt studiet av Pär Lagerkvists författarskap.  

William Shakespeare – ”Något sådant stort skrivs nog 
aldrig mer”  
Under en period på vårterminen i årskurs 2 arbetar IP-eleverna med 
Shakespeare och hans författarskap samtidigt som de övar sig i att skriva 
utredande och argumenterande text. Undervisningsförloppet illustrerar 
hur Göran kämpar för att få IP-eleverna att skriva men också elevernas 
bristande engagemang för och motvilja mot att genomföra den skriv-
uppgift som läggs för dem. Förloppet illustrerar också förhållandet att 
Göran och eleverna inte är överens om vad som är undervisningens hu-
vudsakliga innehåll vilket kan bero på Görans ambivalens mellan olika 
diskurser om svenskämnet. I linje med Görans tidigare resonemang om 
att ”smuggla” in kulturarvet ska eleverna lära sig hur man skriver en ut-
redande och argumenterande text samtidigt som de ska få kunskaper om 
Shakespeare och hans författarskap. Men vilket undervisningsinnehåll 
och lärandeinnehåll uppfattar eleverna?  
 Den inledande lektionen ger en allmän orientering om Shakespeares 
liv och verk. Därefter väljer Göran att låta eleverna se delar av två filma-
tiserade versioner av Romeo och Julia, Franco Zefirellis från 1968 och Baz 
Luhrmanns från 1996. Innan själva uppgiften presenteras för eleverna 
ägnas också en lektion åt den dramaturgiska kurvan. Kurvan ritas upp på 
tavlan och blir ett stöd för en rekapitulation av dramats händelseförlopp 
samtidigt som begrepp som introduktion, konflikt, vändpunkt och avtoning 
förklaras. Rekapitulationen och förklaringarna av begreppen sker i en 
dialog mellan Göran och några av klassens elever som visar sig ha både 
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händelseutvecklingen i dramat och begreppens innebörder klara för sig. 
Så får t.ex. Bekim ge svar på och exemplifiera vad en vändpunk är. När 
Mercutio blir dödad och Romeo måste hämnas är det fråga om en vänd-
punkt i dramat, menar han. Filip och Rasse hjälps åt att i dialog med 
Göran återge händelseförloppet och Rasse kan berätta hur avtoningen i 
dramat ser ut.179    

Skrivuppgiften och dess kontexter 

Under nästa lektion presenteras den skrivuppgift som eleverna ska arbeta 
med under de närmaste veckorna. Eleverna får också se balkongscenen 
ur de bägge filmerna. Det är denna scen som ska ligga till grund för den 
text de ska skriva. Den första delen av uppgiften skrivs på tavlan och ser 
ut på följande sätt: 

 
Jämför! 
Skådespel/skådespelare, tempo, musik, upplevelse och hur våld, vänskap 
och kärlek skildras? 
 
Zefirelli   Luhrmann 
  +   -     +   -  
    

Göran förklarar att de i steg 1 ska samla synpunkter om de bägge filmer-
na i två spalter med plus och minus för det som ska jämföras. Det första 
steget i processen, att göra en enkel förteckning för det som ska jämföras 
i de bägge filmerna, är ett led i Görans försök att ge eleverna stöd så att 
de successivt kan bygga upp sin text. Han är medveten om att eleverna 
behöver olika stödstrukturer och mycket individuell handledning för att 
kunna genomföra en skrivuppgift. Eleverna vill gärna diskutera de två 
versionerna direkt efter visningen men Göran markerar att han inte vill 
ha någon diskussion. Den kontext Göran gör sina val i, liksom den som 
eleverna skriver sina texter i, är komplex och sträcker sig långt utanför 
den omedelbara situationskontexten, skoluppgiften att skriva en argumente-
rande text.180 Den institutionella kontexten handlar för Göran bl.a. om att 

                                                           
179 Observation1, IP. 
180 Se Dysthes artikel ”Skriving sett i lys av dialogisme. Teoretisk bakgrunn og 
konsekvensar for undervisning” i Skriveteorier og skolepraxis (Evensen & Hoel 1997). 
Dysthe beskriver, med utgångspunkt i teorier från Vygotskij, Bakhtin och 
Rommetveit, en dialogisk diskursmodell för hur olika samverkande faktorer, bl.a. 
olika kontexter, sätter sina spår i textproduktion och text (54).   
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han har kravet på sig att förbereda eleverna inför det nationella provet i 
svenska i årskurs 3. Han oroar sig redan i årskurs 2 för att eleverna inte 
ska bli godkända, varken på nationella provet eller i Svenska B. Att ele-
verna nu övar sig i en utredande och argumenterande texttyp är en sådan 
förberedelse, vilket eleverna är medvetna om.         

Göran har vid flera tillfällen både i intervjuer och i informella sam-
tal talat om att eleverna i IP tydligt visat att de inte tycker om att skriva 
utan att de föredrar att diskutera sig igenom uppgifter. Att elever kan 
känna motvilja mot att skriva är en erfarenhet som Göran bär med sig 
från tidigare arbete på pojkdominerade yrkesförberedande program och 
som han delar med många svensklärare. Om eleverna ska bli motiverade 
för ett skrivande som de inte upplever att de behöver för att kvalificera 
sig inom de yrken de utbildas för krävs det, enligt min uppfattning, att 
innehållet får en starkare subjektiv förankring hos eleverna. Ämnet måste 
engagera och skapa lust att argumentera. Eleverna behöver något och 
någon att argumentera med. En motvilja mot att skriva kan också bottna 
i en upplevelse av tidigare misslyckanden i skolans skriftspråkligt domi-
nerade praktiker där ett spontant skrivande ofta hämmas av rädsla för att 
inte kunna leva upp till de krav på korrekthet som ställs. Upptagenheten 
av den lokala nivån i texten, att stava rätt och formulera sig grammatiskt 
korrekt, griper in i och stör utvecklandet av tankar för innehållet, vilket 
hämmar skrivandet (Hoel 1997:18). Ibland är denna blockering, som för 
några av IP-eleverna, så total att pappret förblir blankt.  

Eleverna i IP ber ofta att få diskutera istället för att skriva och de 
har en tendens att ”snacka bort” lektionerna, menar Göran. Men elever-
na visar samma ovilja mot att framträda muntligt inför klassen som mot 
att skriva och de är inte rädda för att erkänna att de är ängsliga inför så-
dana situationer. ”Man vill ju inte göra bort sig. Det blir ju fiasko!”181 
Flera elever i IP är också tysta i de mer spontana klassdiskussionerna. Att 
elever känner en ovilja mot att skriva och tala i skolsammanhang är inget 
ovanligt. Det kan förekomma i alla elevgrupper och ha olika förklaringar. 
Den vidare sociokulturella kontexten kan bidra till förståelsen av elevers 
olika förhållningssätt. Eleverna är genom sin uppväxtmiljö olika förbe-
redda för det läsande, skrivande och talande som är typiskt för skolkon-
texten. Mönstren för hur, varför och om vad man talar, läser och skriver 

                                                           
181 Observation 6, IP. 
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ser olika ut i olika samhällsklasser och är en del av människors habitus 
(Heath 1983, Bourdieu 1984a,). Dessa mönster ser också olika ut för 
män respektive kvinnor. I IP-elevernas uppväxtmiljöer, i den yrkeskultur 
som de socialiseras in i via karaktärsämnena på IP och i de fritidskulturer 
de nu rör sig är det t.ex. ovanligt att män läser skönlitteratur och skriver. 
Att inte känna igen sig i skolans språk och värderingar kan leda till kon-
flikter, misslyckanden och frustration, känslor som flera IP-elever berät-
tar att de haft under sin skoltid. Men det är inte alltid brist på baskunska-
per eller brist på kunskap om hur man löser en uppgift som gör att man 
känner ovilja. Ovilja kan också vara uttryck för ett motstånd mot en kul-
tur som man är och förblir en främling i, trots att man behärskar koderna 
(Callewaert 2003:140).      

Följande lektion går Göran igenom steg för steg hur eleverna ska 
arbeta innan de börjar skriva den text som ska utgöra slutprodukten. De 
fyra stegen skrivs på tavlan. Efter det inledande arbetet med en spalt för 
Zefirelli och en för Luhrmann med plus och minus på ett antal punkter 
ska eleverna i steg 2 fylla på med argument för den film som får flest 
plus. I steg 3 ska de göra en tankekarta över vad de vill ha med i en ar-
gumenterande och jämförande text. Därefter ska eleverna i steg 4 göra en 
disposition för sin text.182    

Under genomgången är det oro i klassrummet. Anteckningar saknas 
och några elever förstår inte vad som ska göras, delvis beroende på att de 
inte varit med under visningen av filmerna som skett över flera lektioner. 
Flera elever saknar material och pennor och lösblad delas ut. Efter hand 
kommer eleverna igång med sitt arbete med spalterna. Göran ger några 
elever tillåtelse att i detta förberedande skede arbeta tillsammans. Till-
sammans eller enskilt arbetar eleverna med sina spalter. Mot slutet av 
lektionen, då eleverna fortfarande befinner sig i steg 1, går Göran snabbt 
igenom några alternativa inledningar samtidigt som han understryker hur 
viktigt det är att börja och sluta på ett bra sätt. ”Jo, disposition det är 
viktiga grejer. Vilket är det som sätter sig i minnet hos läsaren? Jo, det är 
början och det är slutet och dessemellan ska man ha något att fylla ut 
med, eller hur?”183 Eleverna får tre alternativa sätt att börja; att berätta 
något, att ställa en fråga eller att citera:  

 

                                                           
182 Observation 3, IP. 
183 Ibid. 
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Göran: Vad gör dom här tre allihop? 
Filip: Drar åt sig tankar, uppmärksamhet! 
Göran: Dom aktiverar läsaren, får läsaren att vilja ha svaret, vilja höra berät-
telsen eller vem har sagt det här som är så viktigt att det måste citeras. Okej, 
och så en sak till, inne i dispositionen, det är exempel, ge exempel och det 
betyder … ? Berätta en episod, en del! Ni ska jämföra två episoder, hur dom 
skildras, då måste ni ju berätta om episoderna på ett snabbt, kort och effek-
tivt sätt.184 

 
Även nästa lektion börjar oroligt. Flera elever saknar skrivmateriel och 
anteckningar från föregående lektion. Göran börjar med att förse elever-
na med papper och penna och att återigen gå igenom vad som ska göras 
och hur eleverna ska gå till väga för att lösa uppgiften. Därefter går han 
runt för att hjälpa dem att komma igång med sitt skrivande. Det blir 
många frågor om inledningen. Emil bestämmer sig för att börja med ett 
citat. Han går till biblioteket för att läsa i manus och kommenterar att 
han ju måste få det exakt rätt. Per arbetar långsamt och trevande. Han 
har inga anteckningar med från föregående lektion då han arbetade med 
spalterna tillsammans med Rasse och Filip och får nu börja med att för-
söka minnas vad de kom fram till i samtalet. Än en gång gör han två 
spalter med plus och minus för de två filmerna men han skriver inga 
kommentarer. Efter en stunds stirrande på pappret ger han upp. ”Nu 
kommer jag inte längre”, säger han till Göran.185   
 I samtal med Mattias och Emil talar Göran om vikten av att fånga 
läsarens intresse men Mattias menar att det inte spelar någon roll. Ingen 
mer än Göran kommer att läsa hans text och därför behöver han inte 
anstränga sig för att fånga läsaren eller leda läsaren in i texten, säger han 
till Göran.186 Produktion av skoltexter har sina speciella spelregler och 
förutsätter roller som elever inte alltid är beredda att gå in i. I sin text-
produktion förhåller sig Mattias i två riktningar, dels mot ämnet, dels 
mot textens adressat. Man uttrycker något i relation till ”den andre” 
(Volosinov 1986:85). I ett sociointeraktionistiskt perspektiv ses skrivan-
det som en social handling där villkoren för textproduktionen skapas i 
interaktionen mellan skrivaren och läsaren. Utgångspunkten är att bli 
förstådd och graden av explicithet avgörs av hur mycket information och 
förklaringar etc. den som skriver uppfattar att läsaren behöver. Den som 

                                                           
184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 Observation 4, IP. 
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skriver söker upprätthålla en kommunikativ balans mellan vad han vill 
kommunicera med sin text och läsarens förväntningar och behov 
(Nystrand 1990). Men resonemanget bygger på att relationen mellan den 
som skriver och läser är symmetrisk, vilket inte alltid är fallet.  
 I skolsammanhang saknas förutsättningarna för en kommunikativ 
skrivsituation mellan två jämbördiga parter. Mattias har ingen lust att 
genomföra den manöver som innebär att han på låtsas ska anpassa sin 
text efter en tänkt mottagare. Vad Mattias ska anpassa sig till är inte till 
Göran som ”den andre”, en person som nyfiket läser texten för att få 
veta vad han har att säga och sedan svara på det. Mattias ska anpassa sin 
text till Göran som representant för skolan som institution, där han har 
rollen som upprätthållare av språkliga normer, bedömare och betygsätta-
re. Den skrivuppgift som Mattias ska genomföra finns i en reproduktions-
kontext dvs. han ska visa för Göran att han tillägnat sig kunskaper om 
Romeo och Julia och om hur man skriver en jämförande analys. Kanske 
hade Mattias upplevelse av mening i arbetet kunnat stärkas, och därmed 
också potentialen för lärande, om uppgiften istället hade funnits i ett 
sammanhang där hans text skulle ha något att säga i dialog med andra 
dvs. i en produktionskontext (Fuglestad 1993:134).          
 Strax före nästa lektion berättar Göran om de svårigheter han upple-
ver i arbetet med att få IP-eleverna att skriva. Den arbetsgång han intro-
ducerat har inte fått igång dem. De få som börjat skriva kommer inte 
förbi de första raderna i sin text. Inför den kommande lektionen har 
Göran kopierat en femsidig analys av Bas Luhrmanns film som får bli 
nästa steg i arbetet med att ge eleverna stöd i skrivandet. 
    Texten är skriven av en kvinnlig gymnasist och är en analys av filmens 
dramaturgi med den aristoteliska dramaturgiska modellen som utgångs-
punkt. Göran delar ut kopior av analysen och presenterar det som ett 
elevarbete som han hämtat från nätet. Han ber eleverna att läsa igenom 
texten och uppmanar dem att använda sig av den men att de då måste 
hänvisa till källan. Eleverna läser koncentrerat. Efter en stund frågar 
Bekim vem som skrivit texten. Göran svarar att det förmodligen är en 
elev som fått uppgiften på gymnasiet och sedan lagt ut sin text på skolda-
tanätet. ”Hon går väl på NV eller nåt!?”, säger André. ”Ja, och det är en 
tjej som har skrivit”, konstaterar Filip.187 Bekims fråga är i allra högsta 

                                                           
187 Observation 5, IP. 
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grad relevant ur IP-killarnas perspektiv och den ställs kanske mest för att 
han vill få bekräftat något som han redan vet. Andrés retoriska fråga och 
Filips konstaterande, att det är en tjej som skrivit texten, vittnar dels om 
att de förstått bakgrunden till Bekims fråga, dels att de inte är nöjda med 
Görans svar att det är en gymnasieelev. Det är inte vilken elev som helst 
som kan skriva en tät och välskriven fem sidor lång filmanalys. Replik-
skiftet handlar om vem som skriver och vem som inte gör det. IP-
killarna har svårt att identifiera sig med den som skriver och de drar där-
för slutsatsen att den som skrivit texten tillhör ”dom andra” dvs. det är 
en tjej och hon går förmodligen på NV-programmet.  
 Efter läsningen går Göran runt och diskuterar uppgiften med några 
elever men de flesta som läst klart väljer nu att syssla med annat. De 
samtalar om mobiltelefoner och däckbyten och Filip lämnar klassrummet 
utan att meddela vart han går. Det verkar omöjligt för eleverna att återgå 
till sitt skrivande. Görans försök att ge eleverna en förebild för sitt skri-
vande tycks ha fungerat kontraproduktivt. Den kvinnliga gymnasistens 
text blir för IP-eleverna ytterligare en bekräftelse på att deras identitet 
inte innefattar detta att vara en skrivande människa. Att långt ifrån alla 
elever på NV-programmet med lätthet och skärpa skriver filmanalyser 
vet både Göran och jag, men inte IP-eleverna.   

Eleverna utvärderar 

Sex elever är närvarande då eleverna ska vara färdiga med sina texter den 
nästföljande veckan. Fyra har texter med och lämnar dem till Göran. Två 
kommer tomhänta: inga texter, inte heller några böcker eller anteckning-
ar, ingen penna. Göran går utan kommentarer vidare till den utvärdering 
som ska göras. Han delar ut lösblad och skriver utvärderingsfrågorna på 
tavlan: 

 
Utvärdering av arbetsmomentet Shakespeare. 
1. Vad har vi gjort i det här arbetsmomentet? 
2. Vad har ni uppfattat som syftet, avsikten? 
3. Vad har du fått ut av momentet? 
4. Värdera din och lärarens arbetsinsats!188 

 
Elevernas svar på utvärderingsfrågorna är intressanta ur flera aspekter 
och ger delvis svar på frågor om hur eleverna uppfattar undervisnings- 

                                                           
188 Observation 6, IP. 
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och lärandeinnehållet. I den första frågan ber Göran eleverna att redogö-
ra för vad de har gjort i arbetsmomentet. Alla sex elever som deltar i 
utvärderingen nämner att de sett Romeo och Julia på film och flera tar upp 
att de läst om Shakespeare och hans verk. Trots att arbetet med textpro-
duktionen dominerat undervisningen under större delen av de sex lek-
tionstillfällen jag följt arbetet i klassen är det enbart två elever som näm-
ner skrivuppgiften:  

 
Vi har läst och tittat på Shakespeares roman ”Romeo och Julia”. Därefter så 
har vi skrivit en uppsats där vi jämfört dom två filmerna som gjorts av den-
na roman. Vi har även läst lite av ”Hamlet” och pratat om hans övriga 
värk.189  
  
Vi har diskuterat och skrivit om Shakespeares Romeo och Julia också sett på 
filmerna, en bit av dom i alla fall.190 

   
När Göran frågar efter vad eleverna gjort i arbetsmomentet är det kanske 
logiskt att eleverna skriver vad de uppfattar att momentet handlat om, 
d.v.s. Shakespeare. Färdigheten ses inte som det primära utan underord-
nas ett innehåll som för eleverna utgör vad det handlat om, det de har 
gjort. En förklaring kan vara att eleverna undviker att ta upp färdighets-
träningen eftersom den är en källa till misslyckanden eller att skrivandet 
rimmar illa med deras identitet. Men elevernas svar avspeglar inte de 
skillnader som finns i elevernas förhållningssätt till skrivandet. Det finns 
elever i klassen som inte får ner mer än ett par ord på sitt papper under 
lektionsseriens gång, andra skriver, om än med möda, och ytterligare ett 
par elever har relativt lätt för att skriva när de väl kommer igång. Oavsett 
hur de förhåller sig till skrivandet ser de inte arbetet med den argumente-
rade texten som det primära undervisningsinnehållet. 

I svaret på fråga 2 ska eleverna redogöra för vad de uppfattat som 
syftet eller avsikten med arbetsmomentet. Här blir uppgiften att skriva en 
argumenterande text ännu mer avlägsen. Ingen av de sex närvarande 
eleverna antyder att de uppfattat själva färdigheten som ett syfte:  
 

Vet ej, kanske hör till att man känner till lite om Shakespeare, allmänbild-
ning.191  
 

                                                           
189 Utvärdering, IP: Rasse. 
190 Ibid.: Emil. 
191 Ibid.: Mattias. 



 
 
150 

Syftet är väl som vanligt att vi ska lära oss någonting när vi ändå är i sko-
lan.192  

 
Att man ska få del av världens mest lästa författar skrifter.193 
 
Avsikten med detta tror jag är att vi skulle få insikt i en del av litteraturens 
värld.194 
 
Det som jag tror är syftet med det hela är väl att så pass stor han var (blev) 
genom sina pjäser så får han inte glömmas o något sådant stort skrivs nog 
aldrig mer, sen får vi själv se hur allt har utvecklats genom tiderna.195 
 
Först och främst så är det väl meningen att man ska lära sig något om ho-
nom eftersom han är/var en sådan stor författare. Sedan så skulle vi lära oss 
jämföra två filmer … typ.196 
 

Att eleverna skulle öva sig i att skriva en argumenterande text nämns inte 
ens som ett delsyfte. När de svarar att syftet var att de skulle lära sig nå-
got om Shakespeare svarar de på vad de tror att Göran har haft för syfte. 
Svaret på frågan ligger i den kulturarvsdiskurs som Göran, och eventuellt 
de läromedel som funnits till hands, företräder och för eleverna ligger det 
närmast till hands att reproducera denna diskurs. Syftet är att de ska få 
kunskap om ”en sådan stor författare”, som inte får ”glömmas bort”, 
och hans verk, ”något sådant skrivs nog aldrig mer”. De ska få insikt i 
”litteraturens värld”, se hur litteraturen ”utvecklats genom tiderna”. Gö-
rans rubricering av utvärderingsfrågorna, ”Utvärdering av arbetsmomen-
tet Shakespeare”, leder eleverna mot Shakespeare som innehåll, inte mot 
färdigheten. En annan förklaring ligger i att arbetsmomentet inleds med 
en litteraturhistorisk orientering som kan uppfattas som en innehållslig 
förankring som pekar ut riktningen för elevernas studier. Vad som också 
kan påverka elevernas uppfattning om syftet är att arbetet med Romeo och 
Julia följs av ett arbete som enligt planeringen ska handla om Hamlet 
(1603) och där eleverna ska träna muntliga färdigheter. Ytterligare en 
förklaring kan ligga i att eleverna redan från årskurs 1 varit vana vid att 
kunskap om litteratur varit det centrala i svenskundervisningen.  

                                                           
192 Ibid.: Filip. 
193 Ibid.: Erik. 
194 Ibid.: Emil. 
195 Ibid.: Dan. 
196 Ibid.: Rasse. 
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    I svaren på den tredje frågan ”Vad har du fått ut av momentet?” följer 
eleverna upp kulturarvsdiskursen i fråga 2. Eleverna svarar t.ex. att de 
lärt ”ganska mycket om William Shakespeare”, att de blivit ”mer allmän-
bildade inom Shakespeare” och ”om hans storartade verk”. Rasse är den 
enda elev som på fråga 2 antyder ett annat innehåll, vi skull lära oss ”jäm-
föra två filmer”. Han skriver också här att han lärt sig ”jämföra saker” 
men han nämner inte skrivuppgiften. Mattias avviker genom att svara 
”inte särskilt mycket som jag inte redan visste”. Även i svaren på fråga 3 
dominerar kulturarvsdiskursen elevernas svar. Eftersom de uppfattar att 
avsikten är att de ska få kunskap om Shakespeares författarskap ses detta 
också som det väsentliga lärandeinnehållet, trots att undervisningen efter 
introduktionen fokuserat färdigheter. Kulturarvsdiskursen är för eleverna 
så dominerande att de inte ens nämner skrivuppgiften. Görans färdig-
hetsträning med ett bildningsinnehåll, som ”smugglas” in, blir för elever-
na ett bildningsinnehåll där färdighetsträningen inte verkar tillmätas nå-
gon större betydelse som lärandeinnehåll.     
 I den sista frågan öppnar Göran upp för kritik genom att be eleverna 
värdera inte bara sin egen utan också lärarens insats. Elevernas svar är 
övervägande positiva. Dan tycker att han arbetat bra även om han inte 
lyckats bli klar med allt. Också Gustaf och Rasse är nöjda med sina insat-
ser. Emil och Mattias tycker att de kunde ha gjort mer medan Erik skri-
ver att han inte orkade bry sig för att det blev för mycket. En elev, Matti-
as, är kritisk till Görans sätt att ”lära ut” som inte fångar hans uppmärk-
samhet tillräckligt mycket. I övrigt lovordar eleverna Görans insatser: 
”Göran är ju lika bra som alltid”, ”Bra gjort Göran” och ”Bra jobbat 
Göran”. De uppmuntrande tillropen överensstämmer med den vilja att 
upprätthålla en god social relation, en ömsesidig acceptans, som finns 
mellan Göran och eleverna.  
 Elevernas hållning förtydligas för mig i ett informellt samtal med Erik 
och André ett år senare. De har just haft en lektion med Göran där de 
arbetat med några dikter av Pär Lagerkvist. Eleverna har visat sig passiva 
och ointresserade av lektionsinnehållet. Efter lektionen går de ut på skol-
gården för att ta en rökpaus och jag följer efter för att ställa några frågor. 
Texterna är svåra att förstå, säger de, och de undrar över nyttan med att 
lära sig analysera dikter. Samtidigt som de försiktigt kritiserar innehållet i 
undervisningen är de noga med att ta Göran i försvar. Han gillar ju att 
läsa och analysera litteratur. Det gör honom ”knäpp” i deras ögon men 
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Göran är knäpp på ett positivt sätt, menar de. Den empatiska hållningen 
går igen i de kommentarer om Görans insatser som eleverna skriver i 
sina utvärderingar. Den positiva värderingen står däremot i bjärt kontrast 
till den kritik och det motstånd som ligger implicit i elevernas beteende 
under den del av lektionerna som ägnas åt undervisningsstoffet. I den 
pendling mellan samspel och motspel som karaktäriserar kommunikationen 
i klassrumskulturen formas undervisningen av lärare och elever tillsam-
mans (Fuglestad 1993:228). 

Samspel och motspel 

Göran och eleverna har ett gemensamt intresse av att ta sig igenom tre år 
av svensklektioner utan att bli alltför besvärliga för varandra. Att elever-
na blir godkända i svenska ligger både i Görans och i elevernas intresse. 
Lektionerna börjar ofta i samspel och god stämning. Göran skojar med 
eleverna, ger dem klappar på axeln och får också en klapp på axeln till-
baka. De första minuterna vill eleverna gärna prata av sig och Göran låter 
dem göra det. Det kan handla om incidenter i helgen som gick eller kon-
flikter med personalen i matsalen. Göran ger goda råd, förmanar och 
lugnar ner upprörda känslor.197 Genom de inledande informella samtalen 
får Göran inblick i deras värld och viss förståelse för vilka problem de 
har och hur de tänker och förstår. Göran bjuder också på sig själv i dessa 
samtal vilket leder till att eleverna har lättare för att förstå och acceptera 
honom och det han står för. I de samspelsmönster som utvecklats i 
klassrumskulturen finns det utrymme för en avspänd och personlig ton. 
Ett outtalat kontrakt om ömsesidig acceptans upprättas som både Göran 
och eleverna kan dra nytta av. Åtminstone för en stund neutraliseras de 
spänningar som annars präglar klassrumsinteraktionen och ger upphov 
till konflikter. Konflikterna är ett uttryck för den maktkamp och de mot-
sättningar mellan olika intressen som uppstår i mötet mellan de olika 
kulturer och sociala positioner som Göran och eleverna representerar 
(Fuglestad 1993:228).  
 Görans identitet i klassrummet är både institutionell och personlig. 
Som lärare representerar han skolan som institution men också medel-
klassens kultur och värderingar och den vuxenvärld han tillhör. I hans 
identitet ingår att, i förhållande till IP-eleverna, vara en överordnad auk-

                                                           
197 Se t.ex. Observation 1 och 3. 
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toritet både i kraft av sin roll som representant för skolan som institu-
tion, sin sociala och kulturella tillhörighet och sin roll som vuxen. Ele-
verna representerar en värld som, även om Göran lyssnar och försöker 
förstå, förblir främmande för honom. På motsvarande sätt förblir Gö-
rans värld främmande för IP-eleverna. De har vuxit upp under andra 
förhållanden och har format sina identiteter med hjälp av andra sociala 
förebilder och med kulturella preferenser som i Görans värld betraktas 
som låga eller som icke-kultur. IP-eleverna är på väg mot ett vuxenliv där 
deras position som industriarbetare kommer att vara socialt och kultu-
rellt underordnad. Den positionen är inte resultatet av ett fritt val. Ele-
verna kan, som Per och Erik, redan under högstadietiden ha vant sig vid 
tanken att välja IP i första hand men Bekim, Engin, Mattias och Filip har 
hamnat där för att de exkluderats från andra möjligheter de sökt. I sko-
lans hierarki av program har IP-eleverna en underordnad position och de 
är medvetna om hur de betraktas, och vad de kallas, av andra elever och 
av en del lärare, dock inte av Göran. Rasse tycker att det är värre när 
lärarna är nedlåtande än när andra elever är det: 

 
Rasse: Jag kan inte förstå att vissa lärare ens får vara här. Dels för att dom 
verkligen ser ner på IP och dels för att dom ser ner på utlänningar. 
Bekim: Ja, just det! 
LB: Varför ser dom ner på IP då? 
Rasse: Jag vet inte … det … 
Mattias: Lägre klass i samhället! 
Rasse: Dom är utbildade, dom har gått på högskola, dom har aldrig skitat 
ner sina fingrar. Många av dom lärarna som vi har här dom vet inte vad det 
handlar om över huvud taget. Och liksom det är ett skitjobb att stå i verk-
stan för dom. Det är rena skiten, det är råttor som gör det, enligt dom … så 
det är mycket lättare med S-klasser för dom. 
LB: Det är en klassfråga alltså? 
Mattias: Ja det finns fortfarande det, inom både adel och borgare och allt det 
där, fast det kanske inte borde vara så.198     

 
Eleverna är medvetna om sin underordnade position och de hyser en 
misstro mot den offentliga skoldiskurs som säger att om de bara uppför 
sig, gör sina uppgifter och blir godkända så ska det ordna sig med arbetet 
och livet (Willis 1981). Denna misstro blir tydlig i slutintervjun där ele-
verna visar sin pessimism över hur de ska kunna stå ut med ett industri-

                                                           
198 Slutintervju IP:17f. 
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arbete om de överhuvudtaget lyckas få något.199 Eleverna ifrågasätter om 
den kunskap de får i t.ex. svenska har någon betydelse i deras framtida 
yrkesliv. Däremot tror de att en formellt fullföljd gymnasieutbildning, 
med godkänt betyg i svenska, är något som en framtida arbetsgivare 
kommer att titta på. Mattias säger t.ex. att han redan kan det han behöver 
och Engin och Filip tycker liksom Mattias att det ofta känns meningslöst 
att gå på lektionerna. Alla intervjuade elever, utom Engin, kommer till-
räckligt ofta och gör vad de tror är tillräckligt för att bli godkända. Engin 
ger upp i årskurs 3 och syns högst sporadiskt på lektionerna i svenska.      
 Göran söker mönster för samspel i sin kommunikation med IP-
eleverna i det oformella och spontana där livet utanför skolans väggar 
också får utrymme. Samspelet är en viktig förutsättning för att Göran ska 
få eleverna med sig över huvudtaget. Samtidigt är Göran orolig att ele-
verna inte brukar allvar i sina uppgifter utan ”snackar” bort tiden så fort 
de får tillfälle. Göran balanserar mellan det han uppfattar som ämnets 
krav, ett traditionellt kulturarvsstoff och färdighetsträning i vars innehåll 
eleverna har svårt att finna subjektiv relevans, och försöken att upprätt-
hålla den goda relationen. Det är en svår balansgång som leder till att 
både eleverna och Göran upplever misslyckanden och frustration. ”Det 
är jättesvårt ja … och ofta misslyckas det. Oftast! Det är inte roligt att 
säga det men så är det.”200 Eleverna finner varken tematisk eller social 
relevans i de kulturarvsstoff som blir undervisningens innehåll (Smidt 
1989:131). När eleverna försöker dra in sina egna direkta och indirekta 
erfarenheter i arbetet med detta innehåll lägger Göran locket på och vill 
att eleverna ska återgå till arbetet med texten, oftast dess formella egen-
skaper.201 Elevernas behov av att samspela med Göran förbyts då snabbt 
i ett behov av att distansera sig från förväntningar och krav genom olika 
strategier för motstånd. Intressemotsättningar mellan elevernas och Gö-
rans kultur blir synliga i förhållande till ämnesinnehållet och klassrummet 
förvandlas till en arena för kamp om vem som har kontroll och makt att 
bestämma vilken diskurs som ska råda i klassrummet.   
 Motståndet har sin speciella koreografi och kan komma till uttryck 
både inom och utanför den dominerande skolkoden. Fuglestad 
(1993:199) använder i sin analys av maktdimensionen i klassrummets 

                                                           
199 Slutintervju IP:15. 
200 Göran, Intervju 1:12 
201 Se t.ex. Observation 7 och 8. 
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kommunikation begreppen dominerande kod, förhandlingskod och oppositionell 
kod.202 Att kommunicera innanför den dominerande koden innebär att 
följa de regler och normer som gäller i skolkulturen, och som fungerar 
disciplinerande och socialiserande också i förhållande till samhällets nor-
mer, t.ex. att komma i tid och göra sina arbetsuppgifter enligt de instruk-
tioner som ges. När eleverna i IP-klassen ber Göran om tillåtelse att få 
ha musik på under arbetet eller att få göra en uppgift på ett annat sätt 
utmanar de inte den dominerande koden. De kan förhandla om att få 
tänja lite på gränserna för vad som kan rymmas inom den dominerande 
koden men är inriktade på att göra en överenskommelse som kan accep-
teras också av Göran.  
 Men IP-eleverna kommunicerar också i en oppositionell kod som 
innebär radikala brott mot den dominerande koden. Eleverna glömmer 
uppgifter från gång till gång, har inte med sig anteckningar, penna, böck-
er och papper och gör inte sina uppgifter. De väljer att prata om annat 
när de får arbeta i grupp eller att ständigt småpyssla med mobiltelefoner, 
pennor och MP3-spelare. De pratar i mun på varandra och svarar utan 
att räcka upp handen. De förhandlar om att få lyssna på musik under 
tiden som de arbetar, att få svara när mobilen ringer, ha kepsen på och 
slippa spotta ut snuset. Eleverna försöker också fånga Görans uppmärk-
samhet och leda in samtalet på annat än lektionsinnehållet, de kommer 
sent till lektionen, lämnar lektionen utan att tala med Göran eller struntar 
i att komma överhuvudtaget. Allt resulterar i ständiga strider om vad 
som gäller, i stort och i smått, men med kontinuerliga avbrott för vän-
skapligt småprat om livets bekymmer och glädjeämnen. En klass-
rumskultur är inget tillstånd, skriver Fuglestad (1993:139), utan formas i 
en process av kommunikation, förhandlingar och relationsarbete där 
ämnesinnehållet inte kan skiljas från det sociala. IP-elevernas motstånd 
mot undervisningens innehåll blir, som vi ska se i nästa avsnitt, allt mer 
uttalat under den tiden jag vistas i IP-elevernas klassrum.  

                                                           
202 Fuglestad (1993) hämtar begreppen från Introduction to Communication Studies (Fiske 
1982:113f) 
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Pär Lagerkvist – ”Vi känner meningslöshet, tomhet, 
förvirring!" 
Enligt Görans översikt över arbetet i årskurs 3 fortsätter IP-eleverna 
under höstterminen med studier av ”texter och epokkunskap”. Vårter-
minens lektioner används till att förbereda eleverna inför nationella pro-
vet bl.a. genom att de får övningsskriva på ett gammalt nationellt prov. 
Under höstterminen följer jag klassen under arbetet med Pär Lagerkvists 
författarskap, vilket också är ett led i arbetet med att förbereda eleverna 
inför det nationella provet. Arbetet omfattar läsning av Dvärgen (1944) 
som ska redovisas skriftligt och en analytisk jämförelse av novellen Den 
fordringsfulla gästen och dikten Nu löser solen sitt blonda hår (Båda i Kaos 
1919). De konflikter kring undervisningens innehåll som blivit synliga i 
arbetet med den grekiska mytologin och Shakespeare trappas nu upp. 
Återigen handlar det om Görans alltmer desperata kamp för att få ele-
verna att skriva med utgångspunkt i litterära texter och om elevernas allt 
hårdare motstånd mot detta undervisningsinnehåll, nu mot att skriva en 
analytisk jämförelse av en dikt och en novell av Pär Lagerkvist. Under-
visningsförloppet präglas av stor frånvaro, lektioner som ”snackas” bort 
och att eleverna liksom tidigare inte har med sitt material men också av 
Görans oro för att eleverna inte ska klara uppgiften och att de ska ge upp 
och utebli från lektionerna. Återkommande är kommentarer från elever-
na om att de inte förstår vad som ska skrivas och hur det ska skrivas. 
Enbart två elever lämnar slutligen in sin analytiska jämförelse. 

”Man är ensam när man skriver” 

Uppgiften med den analytiska jämförelsen presenteras stegvis under de 
första lektionerna och måste sedan av olika skäl upprepas och förändras 
från gång till gång. Vid uppgiftens introduktion får eleverna besked om 
att de ska inleda med en sammanfattande text om Pär Lagerkvists liv. De 
uppmanas sedan att försöka finna ett gemensamt tema i novell och dikt. 
Göran ber om ord för att beskriva grundkänslan i texterna och får genast 
förslaget ”meningslös” från flera elever. Ordet skrivs på tavlan med 
tilläggen ”tomhet” och ”förvirring”. Eleverna uppmanas nu att hitta 
exempel i texterna, att jämföra ords valörer samt att avsluta sin text med 
vad de anser om Lagerkvists bild av tillvaron. Protesterna kommer ome-
delbart och handlar om varför de ska skriva och om hur svårt och me-
ningslöst det är att fästa tankar om texterna på papper. Erik föreslår att 
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de istället ska göra ett drama men får ingen respons vare sig från övriga 
elever eller från Göran. Göran poängterar istället att de nu ska skriva 
med tillägget: ”Här gör vi inte som i verkstan!”. Tillägget får Rasse att 
reagera och han gör det med hjälp av de ord om temat i novell och dikt 
som skrivits på tavlan: 

 
Vi skriver inte i verkstan! Bara en liten anteckning, sen gör vi det vi ska. Vi 
förstår inte meningen! Vi känner meningslöshet, tomhet och förvirring!203    

 
Med Görans tillägg och Rasses replik om karaktärsämnenas skrivande 
ställs två olika skrivkulturer mot varandra. Skillnaden görs av Göran med 
ett ”vi” som vill inkludera IP-eleverna i ett annat skrivande, ett skrivande 
som hör svenskämnet till och som inte bara är en liten anteckning. Rasse 
gör sig med sitt ”vi” till talesman för IP-eleverna som grupp. Hans ”vi” 
tar avstånd och vill återupprätta en motsättning mellan de två diskurser 
som kampen i klassrummet utspelas kring. Det är ett ”vi” som markerar 
en skillnad mellan den kultur som IP-eleverna är bärare av och den som 
Göran och svenskämnet representerar, en skillnad mellan kulturellt in-
nanförskap respektive utanförskap.    

Parallellt med protesterna har en diskussion om ”Den fordringsfulla 
gästen” tagit fart genom att Erik ifrågasatt att texten handlar om hela 
livet:  

 
Vem har sagt att det handlar om livet? Han kanske är bakfull och har supit 
upp alla sina pengar, är övergiven, har ångest. Varför skulle det just handla 
om hela livet? Han är i ett tomrum som han själv har skapat.204  

 
Rasse har ytterligare ett tolkningsförslag. Det kan vara en illegal invand-
rare som har ångest för att han befinner sig i ett tomrum, menar han. 
Göran vill nu få stopp på elevernas diskussion. Han menar att de är på 
väg att snacka bort en lektion igen och att det är skrivandet som gäller. 
Flera elever protesterar. ”Vi diskuterar ju för att komma in i uppgiften”, 
säger Rasse. André instämmer i att de behöver prata först och motiverar 
sitt ställningstagande med att ”man är ensam när man skriver”. Det blir 
bortkastad tid om man inte kommer någonstans, menar han. Både Rasse 
och André fortsätter att ge förslag på tolkningar men Rasse vill också 

                                                           
203 Observation 8, IP (rekonstruktion).  
204 Ibid. 
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göra Göran uppmärksam på en av orsakerna till att de upplever uppgif-
ten som svår. ”Vi känner inte så här Göran, vi är inte inne i systemet än.” 
Göran är märkbart irriterad över att eleverna är högljudda och stökiga 
men han låter nu diskussionen fortlöpa. Vad som hänt är att Rasse före-
slagit att texterna handlar om att ha ångest för att man inte gjort något av 
sitt liv. ”Han tänker på sitt liv, saker han gått miste om”, säger Rasse. Jag 
tolkar situationen så att Göran för ett ögonblick böjer sig för elevernas 
argument för att de vill diskutera innan de skriver men också att han ser 
att det sker ett meningsskapande genom dialogen som de kan ha nytta av 
i sitt skrivande. Han ger tydliga signaler om att han tycker att Rasses in-
lägg är intressant och han ber eleverna finna belägg för påståendet i tex-
ten. Diskussionen får ytterligare näring då André snabbt hittar en passage 
i Den fordringsfulla gästen som ger stöd åt Rasses resonemang. André höglä-
ser: ”Äntligen står jag utanför direktionens dörr…”. 
    Under det att André läser upp citatet fäller Rasse, utom hörhåll för 
Göran, följande kommentar till Bekim: ”Så nu har vi satt igång det, nu 
slipper vi skriva!” Repliken avslöjar att det finns en strategi hos eleverna, 
som Göran också är medveten om, som går ut på att slippa skriva genom 
att snacka bort lektionerna. Förhållandet förklarar delvis varför Göran 
insisterar på att eleverna ska skriva, inte ”snacka”. Samtidigt är Göran 
medveten om att eleverna kan ha god hjälp av varandra i skrivandet ge-
nom att först få ta del av varandras synpunkter på t.ex. texter som ska 
bearbetas. Denna situationens dubbelhet finns också hos eleverna. De 
vill gärna snacka bort en lektion, slippa det mödosamma skrivandet, men 
samtidigt menar de allvar med att de behöver samtala innan de skriver 
och de blir också verkligt engagerade i den diskussion de satt igång. Flera 
elever, inklusive Rasse, börjar ivrigt leta efter de rader som André läser 
och Rasse föreslår ytterligare ett par rader som han tycker är viktiga i 
sammanhanget: ”Åh herregud i himmelen! Nu känner jag döden nalkas! 
Jo! Nu dör jag snart! Nu om en stund så dör jag!” 
    Rasse hade rätt. Diskussionen var igång och löpte vidare till lektionens 
slut. Den avlägsnade sig från texten och kom att handla mer om elever-
nas liv, om meningen med livet, skolan, att yrkesarbeta och om att tider-
na förändras och livet med det, vilket gjorde att både Bekim, Erik, Emil 
och Dan kunde bli mer aktiva i samtalet. Efter lektionen dröjde sig Dan 
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kvar i klassrummet. Innan han gick påpekade han att samtalet var ”jä-
vulskt intressant idag, faktiskt”.205 

”Men alltså, vad är det man ska göra?” 

Nästa lektion lämnar Göran det tema som föregående lektion handlat 
om och som slutligen tänt elevernas intresse. I mina observationer ser jag 
hur eleverna vid flera tillfällen försöker dra in sina liv, personliga reflek-
tioner och de frågor som engagerar dem i det ämnesinnehåll som Göran 
erbjuder. I exemplet ovan är det alternativa tolkningar av novellen som 
sätter fart på diskussionen. Eleverna regerar mot den generella tolkning 
om livets mening och eventuella meningslöshet som Göran presenterar 
och vill hellre se tolkningar som kan kopplas till individuella livsöden och 
tillfälliga situationer som är lättare för dem att relatera till. I de teman 
som slutligen får fler elever att engagera sig i diskussionen finns elevernas 
egna tankar om meningen med livet i centrum och Pär Lagerkvists fun-
gerar mer som inspiration eller avstamp. Men Göran är missnöjd med att 
eleverna inte kommit igång med sitt skrivande och är nu beredd att ta 
nya tag. ”Det är dags att börja skriva”, säger han. För att föra eleverna 
tillbaka till texterna och till uppgiften skriver han följande frågor på tav-
lan: 

 
Är språket abstrakt eller konkret? 
Är språket enkelt eller komplicerat, vardagligt eller formellt? 
Är det prosa eller poesi? 
Ge exempel på bildspråk! 
Finns det något budskap? 
Ge exempel på ondska! 
Känner du igen dig i det som skildras? Utveckla! 
Vad är viktigt och ger mening åt ditt liv? 

 
Göran går igenom punkt för punkt och kommenterar vad som ska finnas 
med i den jämförande textanalys som eleverna ska skriva. Av genom-
gången framgår det att eleverna först ska skriva om språkets och texter-
nas form och först därefter reflektera över innehållsfrågor och göra 
kopplingar till sina egna liv. Eleverna ställer många frågor och följdfrågor 
under genomgången och alla utom Erik antecknar det som skrivs på 
tavlan. Göran förklarar och exemplifierar skillnaden mellan abstrakt och 
konkret, vardagligt och formellt, prosa och poesi och ger exempel på 
                                                           
205 Observation 8, IP. 
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bildspråk. Han får mothugg när han talar om ondska eftersom eleverna 
inte upplever att det handlar om ondska varken i Den fordringsfulla gästen 
eller i Nu löser solen sitt blonda hår. Lektionen går och inget blir skrivet.206 
    Det dröjer en vecka innan det är dags för lektion igen och flera elever 
har glömt vad uppgiften går ut på. Rasse som fått med sina anteckningar 
sufflerar Göran genom den rekapitulation som görs på tavlan. En del 
förändringar och förenklingar sker bl.a. tas den uppgift som eleverna 
ifrågasatt, ”Ge exempel på ondska!”, bort. Eleverna får besked om att de 
före jul ska ha skrivit sin text och läst ut Dvärgen och att de får välja vad 
de vill använda tiden till, bara det blir gjort. Samtliga elever utom Emil 
väljer att läsa.207 
    Under de följande tre lektionerna ger Göran individuellt stöd för att 
hjälpa eleverna igång med skrivandet. Trots Görans intensiva arbete är 
det få elever som kommer igång. Några tycks ha gett upp skrivuppgiften 
och väljer istället att läsa Dvärgen. Det ställs fortfarande frågor om själva 
uppgiften som tycks förbrylla flera elever. ”Kan jag få veta vad vi ska 
göra så att jag kommer igång?”, frågar Mattias. ”Men alltså vad är det 
man ska göra? Är det att skriva upp detta om bägge … ska man utgå från 
detta?”, undrar Per.208 Göran kopierar instruktioner till elever som varit 
frånvarande, förtydligar uppgiften och för resonemang om texterna. Han 
frågar efter elevernas förståelse, deras uppfattning om texterna, bygger 
vidare på det eleverna säger och hjälper dem att hitta exempel i texterna.  
    Engin har varit frånvarande större delen av undervisningsförloppet 
och behöver, när han väl dyker upp, hjälp med att tolka uppgiften och att 
läsa och förstå texterna. När Göran går vidare till andra som behöver 
hjälp läser Engin förstrött i texterna och suckar. Lösbladet på hans bänk 
förblir tomt. André som har lätt för att formulera sig muntligt får rådet 
att spela in sina resonemang på sin MP3-spelare för att sedan skriva ned 
dem. Erik får med hjälp av Göran ihop några rader på sitt papper men är 
inte nöjd. När han lämnar lektionen ligger en rad pappersbollar kvar på 
hans bänk.  

Erik kämpar under den sista lektionen för att bli klar med sin skriv-
uppgift. Enbart fyra elever är närvarande och Göran sitter en längre 
stund tillsammans med Erik:  

                                                           
206 Observation 9, IP. 
207 Observation 10, IP. 
208 Inspelad observation 11, IP:4.  
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Erik: Jag kommer aldrig att hinna klart … men jag fattar inte hur jag ska 
skriva. Ska jag skriva det … Ska jag skriva: (med förställd röst) ”Språket i den 
här dikten är så och så” (med sin egen röst) eller ska jag skriva som en berättel-
se? … Jag fattar inte vad jag ska skriva. Ska jag skriva det som en recension 
liksom? 
Göran: Gör precis som du sa: Språket i … 
Erik: Kan man skriva så? 
Göran: Det tredje ordet är namnet på den text som du … 
Erik: Mmmm 
[…] 
Erik: Kan tolkas … 
Göran. Nu måste du tala om vem … 
Erik: Pär Lagerkvist … ja … vad fan skriver jag? 
[…]  
Erik: Kan jag skriva är en mycket simpelt … äää … konkret men … 
Göran: Simpelt? 
Erik: Nej men alltså … 
Göran: Simpelt är ganska värdeladdat. Kan du hitta en synonym? 
[…] 
Göran ber Erik att exemplifiera genom att hämta citat ur texten. 
Erik: (med förställd röst) Citat! … Kan jag bara skriva … 
Göran: Nej vänta nu … jaha 
Erik: Fast vilket ska jag ta … 
Göran: Bara nånting som visar det du påstår.209  

 
Erik är orolig över att inte bli klar med sin uppgift och han beklagar sig 
återigen över att han inte vet hur han ska skriva. Göran ger förslag, stöd-
jer Eriks formuleringar, diskuterar alternativ och ber honom exemplifiera 
med ord och fraser ur dikten. För Erik tycks både texttypen och orden 
utgöra hinder. Erik prövar möjliga formuleringar men orden känns främ-
mande i hans mun och han markerar en distans till dem genom att för-
ställa rösten. Han placerar dem så att säga inom citattecken för att tydligt 
markera att orden ägs av någon annan, att de inte stämmer med de erfa-
renheter, den identitet och de intentioner som är hans:    

 
[…] it is as if they [the words] put themselves in quotation marks against the 
will of the speaker. Language is not a neutral medium that passes freely and 
easily into the private property of the speakers intentions; it is populated – 
overpopulated – with the intentions of others. Expropriating it, forcing it to 
submit to one´s own intentions and accents, is a difficult and complicated 
process. (Bachtin & Holquist 1981:293f) 

 
                                                           
209 Inspelad observation 13, IP:2f. 
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Eriks och hans kamraters svårigheter i förhållande till skrivuppgiften och 
de texter den ska bygga på kan inte enkelt förklaras av bristande språk-
kunskaper eller reduceras till en fråga om färdigheter i att skriva och läsa. 
Hur enkel uppgiften än görs kan den inte lösas enbart med hjälp av mal-
lar och kunskaper om normer och regler. Lars-Göran Malmgren visar i 
sin receptionsstudie Åtta läsare på mellanstadiet (1997) hur en rad olika 
faktorer påverkar receptionen av text. De grundläggande slutsatser han 
drar av sin undersökning sammanfattas på följande sätt: 

 
Utvecklingen av litterär kompetens och beredskap att tolka textens tecken 
kan inte betraktas som en isolerad kognitiv förmåga utan är relaterad till so-
cialisationskonflikter, internalisering av identitet, självuppfattning och till 
ideologi i ordets vida bemärkelse. (194) 

 
Socialisation, kultur, identitet och ideologi påverkar receptionen av de 
texter eleverna läser och jag menar att de också sätter sin prägel på hur 
de förhåller sig till sina skrivuppgifter. Samspelet mellan sådana faktorer 
gör att skrivkompetenser, precis som litterära kompetenser, är förmågor 
som kan variera i förhållande till olika ”identitetsteman och erfarenheter” 
(194).    
 För Erik blir orden och sättet att tala socialt och ideologiskt laddade 
och de bär tydliga spår av den ojämlika maktrelation som ligger i den 
situation där språket ska användas. Erik är medveten om behovet av 
hjälp med korrigeringar och behovet av språklig självcensur för att öka 
den språkliga produktens värde i den språkliga praktik det här rör sig om 
(Bourdieu 1984a:52). Samtidigt känner han ett motstånd mot att använda 
medierande redskap, språk och framställningsformer, som inte ingår i 
hans sätt att vara och som han dessutom förknippar med människor han 
inte känner någon samhörighet med (Wertsch 1998:147). Situationen är 
ambivalent. Erik böjer sig motvilligt och gör sig acceptabel genom vissa 
eftergifter: att skriva om språket i Pär Lagerkvists texter, att ändra ordet 
’simpelt’, som för honom inte har den värdeladdade betydelse som Gö-
ran lägger i ordet, till ordet ’enkelt’ och att använda sig av citat.   

”Varför glömmer man pennan?” – Eleverna och Göran 
utvärderar  

När Göran avbryter lektionen för några minuters utvärdering, har Erik 
en text att lämna in. Förutom Erik är det bara Emil, som varit i datasalen 
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och renskrivit sin text, som lämnar in uppgiften. Göran säger att han vill 
att de tillsammans ska tänka över ”varför det gick åt helvete”. De spon-
tana elevsvaren handlar om att det varit för mycket och för svårt.210 Gö-
ran försöker nu övertyga eleverna om att det inte handlat om några stora 
saker. Det har handlat om formen, säger han, om ordvalet och bilderna 
och om hur de själva upplevde dikten. Han hänvisar också till att de haft 
s.k. ”snacklektioner” som förberedelse. ”Ni kan prata om alla dom här 
sakerna. Ni kan använda dom här texterna men vad är det som hänger 
upp sig?” Göran söker efter ett svar: 

 
Jag kan säga det men det är bättre om nån annan säger det … Det är för 
mycket andra prylar. Mobiltelefoner, ljudanläggningar, pennor som inte är 
med, papper som inte är med, böcker som inte är med … och så blir det 
omöjligt att komma ihåg. Varför är det så svårt att komma igång med att 
skriva? Varför glömmer man pennan?211   

 
Då Göran ställer frågan ”Varför glömmer man pennan?” förvandlas de 
störande inslag i undervisningen som Göran räknat upp till symptom på 
elevernas motvilja snarare än orsaker till att de inte fullgjort sin skrivupp-
gift. Göran söker alltså orsakerna bakom dessa beteendeyttringar. I sam-
talet som nu följer deltar Erik, Rasse, Filip och Göran: 
  

Erik: Jamen det känns som om man jobbar med sånt som man inte får ut 
nånting av. 
Göran: Du menar som den här t.ex.? (Göran håller upp Dvärgen) 
Erik: Ja! 
Rasse: Vi ska stå i en verksta och slita vad fan har vi för nytta av detta? 
Göran: Är det vad du tänker göra i hela ditt liv? 
Erik. Nej men man får ju, man lär sig ju nånting men det är ingenting man 
lägger energi på. 
Filip: Du lär dig fan inte om du inte tycker det är intressant heller. Du kan 
inte titta tillbaka och säga att jag har lärt mig detta och detta och detta. 
Erik: Nej nej! 
Filip. Du har inte lärt dig ett piss … om du inte tycker det är kul och du 
tycker det är intressant och du inte är engagerad. Då lär man sig inte ett piss!  
Erik. Man vill ju känna att man vill lära sig. 
Filip: Jamen det går ju inte! 
Göran: Att det är intressant, det går inte? 
Filip: Alltså jag har inte, jag tycker inte vi har lärt nåt som har varit intressant 
här … som jag har varit intresserad av. 
[…] 

                                                           
210 Ibid.:4. 
211 Ibid.:5. 
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Göran: Jag letar fortfarande efter en infallsvinkel, nånting som du skulle 
tycka var intressant. Det är aktualiteter och nutid som intresserar dig. Så jag 
försökte lägga in det här momentet med vad är intressant i ditt liv men jag 
fick ingen respons på det heller. 
Filip: Jag har inte kommit så långt! 
[…] 
Erik: Fast svenska ä ju mer än litteratur?! Man kan väl inte bara ha sånt här! 
(Göran förflyttar sig och det bli omöjligt att höra vad som sägs under några sekunder) 
Göran: Språket mmm jag håller med fullständigt. Språket är ju jätteviktigt, 
det är ju det vi sysslar med. 
Filip: Hur dags slutar den här lektionen? 
Göran: För två minuter sen! 
Erik: Alltså det är ju mer nåt man använder, man kan använda det på mer än 
detta! 
Göran: Så därför har jag fokuserat den här uppgiften inte på en massa bio-
grafiska data om Pär Lagerkvist och inte vad den har med tiden att göra. 
Erik: Nej, jag fattar att … 
Göran: Just den tiden utan på språket. 
Erik: Jamen hur liksom … budskap och sånt … men … 
Göran: Nej men ni måste formulera bra det ni vill åt. Det är nästa delmål 
här … jag kan inte flytta mig till ett ställe där jag kan få er att skriva, ni mås-
te göra det själva. 
Filip: (lågmält) Fy fan!212 

 
De förklaringar eleverna ger till att de inte fullföljt sina uppgifter handlar 
om att lektionernas innehåll saknat subjektiv relevans för dem. Ett stoff 
som inte intresserar och engagerar är svårt att ta till sig och därmed också 
svårt att skriva om. När Göran säger att han försökt lägga in moment 
som anknyter till elevernas verklighet svarar Filip att han inte hunnit dit 
än. Innan han får möjlighet att relatera innehållet till sitt eget liv och sina 
egna funderingar måste han ta sig igenom en rad frågor som rör formen i 
texter som det är svårt för honom att förhålla sig till. Flera elever i IP 
kom aldrig förbi dessa frågor. Formfrågor framstår genom de frågor som 
ska besvaras i elevernas texter som det väsentliga lärandeinnehållet. Frå-
gor som anknyter till elevernas verklighet kan fungera motivationsska-
pande men har däremot ingen status som lärandeinnehåll. Rasse tar upp 
kvalificeringsrelevansen. Det innehåll som Göran erbjuder har den som 
ska arbeta i en verkstad ingen nytta av, menar han.  
 När Erik säger att svenska ”är ju mer än litteratur”, ett påstående som 
han genast modifierar till en undran: ”man kan väl inte bara ha sånt här”, 
tillbakavisar Göran att undervisningen handlar om litteratur. Göran me-

                                                           
212 Ibid.:6. 
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nar nu att det är språket de studerar och inte författaren eller tiden. Skill-
naden mellan Görans och elevernas syn på vad undervisningens handlar 
om blir återigen synlig. När Göran talar om vad undervisningen handlar 
om menar han att det handlar om språk eller om att lära sig skriva jämfö-
rande texter. När Erik talar om innehåll menar han det stoff som de ar-
betar med, innehållet i de litterära texterna. Erik försöker, liksom Filip 
och Rasse, argumentera för att stoffet skulle kunna vara något annat, 
något som intresserar och engagerar, något som angår dem och som de 
kan identifiera sig med. I sin argumentation tar Erik fasta på det som 
Göran menar har varit det väsentliga i studiet av Pär Lagerkvists texter, 
språket. ”Det [språket] är ju mer nåt man använder, man kan använda 
det på mer än detta!”. Detta är en viktig synpunkt! För att eleverna ska 
utveckla sitt språk och sin förmåga att skriva behöver de ”använda” 
språket i autentiska situationer och i förhållande till ett innehåll som 
känns verkligt och viktigt för dem att kommunicera om. Eleverna saknar 
ett relevant kunskapssammanhang där de kan engagera sig i att läsa, tala 
och skriva och genom dessa aktiviteter utveckla sitt språk och sina kun-
skaper. Det tycks vara just ”verklighetens beskaffenhet” som flera elever 
i IP-klassen uttrycker att de är intresserade av att lära sig mer om.  
 Som jag tidigare visat finns det hos IP-eleverna en medvetenhet om 
hur viktigt det är att behärska språket. Filip, Engin och flera andra elever 
i IP-klassen vill utveckla sitt språk och förväntade sig också att få göra 
det i gymnasiets svenskämne. Men eleverna har mött ett innehåll som 
inte förmått engagera dem, ett innehåll som lett till konflikter och till att 
Engin gett upp hoppet om svenskämnet. Att utveckla sitt språk är viktigt 
också för NV-klassens elever som tillsammans med sin svensklärare Bo 
är huvudaktörer i nästa kapitel. 
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5 Med språket och litteraturen i 
centrum – NV-klassen  
Det här kapitlet handlar om NV-klassens svenskämne. Klassens svensk-
lärare Bo menar att eleverna i en NV-klass bör få en mer ”avancerad” 
undervisning, som förbereder dem för de utmaningar de kommer att 
möta i utbildning och arbetsliv. Därför ställer Bo hårdare krav på NV-
eleverna än på andra elever. I det svenskämne som Bo erbjuder NV-
klassen läggs större vikt vid språklig färdighetsträning med inriktning 
mot det offentliga språket och vid den litteraturhistoriska bildningen. 
Det mer avancerade svenskämnet, som Bo talar om, står också för en 
starkare progression och disciplinering, svårare och mer omfattande tex-
ter, läxor och individuell examination i skrivuppgifter och kunskapsprov.  
 I den första delen av kapitlet ger jag utrymme för elevernas och Bos 
syn på den språkliga färdighetsträningen. Därefter presenteras tre diskur-
ser om språk, kultur och bildning som är verksamma i debatten om kul-
tur och kulturella värden. Det är diskursen om det kulturella förfallet och 
den nödvändiga restaureringen, diskursen om den goda kulturen och 
bildningen och diskursen om ett kulturarv som är gemensamt och kan 
skapa gemenskap. Diskurserna har en historisk och kulturell förankring, 
finns i debatten om svenskämnet och är mer eller mindre synliga och 
verksamma hos alla lärare i undersökningen och hos eleverna. De får 
konsekvenser för lärares och elevers sätt att se på undervisningens inne-
håll och för de sociala relationer som utvecklas i klassrummet, men de 
låter sig också utmanas av andra diskurser. I lärarnas möten med elever-
na och i deras reflektioner över undervisningens innehåll och form blir 
motstridiga krav och ambitioner synliga. I ambivalensens spår finns osä-
kerheten och frustrationen men också ifrågasättandet och sökandet efter 
alternativa möjligheter.  
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 Kapitlet avslutas med en analys av två av de undervisningsförlopp jag 
följt i NV-klassen. I det första förloppet följer jag eleverna i ett arbete 
med dramatiseringar av utdrag ur klassiska pjäser, där elevernas tolkning-
ar och produktion står i centrum. Avsnittet har fått rubriken ”Elevernas 
projekt”. Eleverna får större frihet och ansvar än vad de är vana vid och 
tar sig också friheten att delvis utforma sitt arbete i strid med lärarens 
instruktioner. Det andra förloppet, ”Lärarens projekt”, är ett exempel på 
den lärarledda undervisning, med inriktning mot reproduktion av ett på 
förhand givet kulturarvsstoff, som dominerar NV-elevernas undervis-
ning.                       

Att skriva rätt, prata rätt och att lära sig svåra ord 
Eleverna i NV-klassen talar i intervjuerna om vikten av att utveckla sina 
språkliga färdigheter. Språkträningen ses därför som en viktig del av de-
ras utbildning i svenska. Tina tycker t.ex. att det är viktigt att ”skriva 
rätt”, ”prata rätt” och att ”lära sig svåra ord”.213 För Amal är just ord-
kunskapen viktig och det är något som hon menar att Bo trycker mycket 
på i undervisningen. Det finns ”en massa vuxenord”, som hon inte kan 
än, säger hon, och det är viktigt att hon lär sig fler och fler.214 Arbetet 
med olika texttyper ligger utlagda som särskilda moment där eleverna 
övar sig i att sammanfatta, referera, utreda, argumentera och recensera.215 
Det handlar om ”att vi ska skriva korrekt”, säger Ida.216 Elevintervjuerna 
tyder på att det i A-kursen är färdighetsträningen som blir det centrala 
också när eleverna läser litteratur. Det är recensionen som framställ-
ningsform och skrivträningen som är det viktiga när eleverna t.ex. skriver 
om romaner de läst. De samtalar sällan om böckerna, säger Amr, utan 
syftet är att de ska utveckla sin skrivförmåga: 

 
LB: När ni skriver recensioner får ni frågor då som ska besvaras i recensio-
nen eller får ni bygga upp … 
Amr: Nej, vi får punkter för hur det ska se ut, indrag t.ex. 
LB: Jaha. 
 
 

                                                           
213 Tina (NV), Intervju:10. 
214 Amal (NV), Intervju:6. 
215 Innehållsöversikt NV. 
216 Ida (NV), Intervju:7. 
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Amr: Meningskonstruktion t.ex. Först ska recensionen av boken sen ska 
kommentarerna komma t.ex. och så ska man tänka på det och det och 
det.217  

 
Av elevintervjuerna får jag intrycket att huvudvikten i NV-klassens un-
dervisning, liksom i BF och IP, läggs vid formen medan innehållet blir 
underordnat. Fler elever i NV ger, liksom Amal och Ida, uttryck för en 
positiv attityd till den inriktning mot skrivtekniska färdigheter som karak-
täriserat undervisningen i A-kursen.  
    Eleverna i undersökningens övriga klasser skiljer sig inte från NV-
eleverna när det gäller den positiva inställningen till färdighetsträningen. 
För BF-eleverna lägger Jenny och lärarna i karaktärsämnen stor vikt vid 
den muntliga färdigheten och den värderas också högt av eleverna. 
Anna-Karin i BF, som har siktet inställt på högskolestudier, är också 
motiverad för ett mer avancerat skrivande av t.ex. artiklar och rappor-
ter.218 Engin i IP är beredd att satsa på att utveckla sin svenska när han 
börjar gymnasiet, väl medveten om hur viktigt språket är för hans möj-
ligheter i ett framtida yrkesliv.219 Den positiva attityden till färdighetsträ-
ningen märks också hos övriga elever i IP. Rättskrivning och grammatik 
är inte roligt men det är viktigt. ”Man måste ju kunna skriva ordentligt, 
t.ex. om man ska kunna skriva en anställningsintervju så måste man kun-
na … alltså dom tar ju hellre in nån som kan skriva ordentligt och prata 
ordentligt än nån som stavar fel hela tiden på allt.”220  
    Att färdighetsträningen är viktig tycker också eleverna i ES-klassen 
som vid sidan av den skriftliga färdigheten, här mer definierad som att 
kunna skriva i olika genrer, också lyfter fram kompetenser som att kunna 
lyssna och ta in andras perspektiv och att kunna diskutera och argumen-
tera.221 Vad eleverna känner sig motiverade för och upplever som viktiga 
kompetenser beror delvis på vilken typ av färdighetsträning som priorite-
ras av skolan och lärarna. Skillnaderna avspeglar också det förhållandet 
att eleverna har olika framtidssyn och är på väg att socialiseras in i olika 
vuxenvärldar. Kvalificeringsrelevansen är aktuell hos eleverna i de olika 
klasserna men definieras olika beroende på vart eleverna är på väg och 

                                                           
217 Amr (NV), Intervju:8. 
218 Anna-Karin (BF), Intervju:13. 
219 Engin (IP), Intervju:1, 7. 
220 Erik (IP), Intervju:7. 
221 Martin (ES), Intervju:14, Karin (ES), Intervju:9. 
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vad de tror kommer att krävas i de olika sammanhang de kommer att 
ingå. Att utveckla ett språk som duger i dessa sammanhang motiverar 
eleverna för färdighetsträningen. Flera elever i IP-klassen ifrågasätter 
dock om den svenskundervisning de får verkligen utvecklar en sådan 
kompetens. Generellt ger NV-klassens elever uttryck för en positiv atti-
tyd till inriktningen mot formella färdigheter men också bland dem och 
hos Bo finns kritik mot hur färdighetsträningen är utformad. 

Kritiska röster som tystnar  

NV-elevernas kritik gäller t.ex. de styrda skrivuppgifterna, där utrymmet 
för elevernas egna tankar och personliga skapande reduceras, och bristen 
på individuell respons. Jane uppskattar att de fått skriva mycket men 
tycker att skrivträningen varit alldeles för styrd för att den ska passa hen-
ne. Hon måste hela tiden anpassa sig till vad läraren vill ha och ”då blir 
det liksom inte min uppsats”.222 Helst hade hon bara velat ha ett ämne 
att skriva om och en målgrupp att skriva för. ”Det är ju skillnad att skriva 
till en 79-årig professor i litteratur och att skriva en barnbok!”, säger 
hon.223 Hon vill gärna ha mer respons och mer diskussion om det skriv-
na både med klasskamraterna och med Bo. Det hon skrivit lämnar hon 
in och så får hon kommentarer och betyg. ”Och det är inte direkt att 
man har en diskussion med läraren heller för då blir det liksom bara jag 
tycker jag ska ha MVG, du gav mig VG. Varför? Det blir den diskussio-
nen och inte jag skrev detta, vad tycker du om den saken?”224  

Jane vill ha något mer än kommentarer och betyg. Hon vill diskutera 
innehållet i det hon har skrivit men för det finns det inte tid. I samband 
med att hennes svensklärare Bo understryker vikten av att eleverna får 
utveckla sitt skrivande tar han också upp problemet med att eleverna inte 
alltid får tillräcklig respons på sina texter och han önskar, precis som 
Jane, att lärarna hade mer tid för att ”i lugn och ro” diskutera och ge 
respons på det skrivna.225  

Bo upplever också den starka ämnes- och lärarstyrningen som ett 
problem. Svenskämnet bör vara ”elevernas arena”, säger han: 

 

                                                           
222 Jane (NV), Intervju:10. 
223 Ibid.:9. 
224 Ibid. 
225 Bo, Intervju 3:12. 
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Jag har ju sagt förut att det är väl ändå en grundbult att svenskan är elever-
nas arena på något sätt. Det ska inte stå en gubbe eller en gumma och blad-
dra där framme så mycket utan eleverna ska höras och synas och producera 
på olika sätt.226  

 
Att eleverna ska ”höras och synas och producera på olika sätt” är precis 
som Bo antyder ett återkommande tema i intervjuer och samtal med Bo. 
Han ger i sitt tal uttryck för en stark vilja att sätta eleverna i centrum men 
han är också medveten om att den viljan kommer i konflikt med kravet 
på fasta kunskaper och progression för NV-eleverna. I praktiken blir det 
ändå en målrationalitet och ett instrumentellt förhållningssätt som domi-
nerar det mer ”avancerade” svenskämne som han anser att NV-eleverna 
behöver.227 Eleverna är starkt mål- och betygsinriktade, angelägna om att 
följa instruktioner, ”knäcka koder” och göra rätt, vilket får till följd att 
både Bo och eleverna upplever klimatet i klassen som alltför accepteran-
de, avvaktande och monologiskt. Han jämför här med ”yrkeseleverna”. 
”Dom bryr sig inte så mycket utan talar om vad dom tycker och tän-
ker.”228      

Ola i NV är kritisk till att det handlat så mycket om att återge och 
återberätta vad andra har skrivit som t.ex. i recensioner och referat. ”Det 
är kanske bättre att skriva, att göra mer kreativt på ett sätt.”229 Samtidigt 
tycker Ola att skrivträningen, ”det formella köret”, varit bra. Han moti-
verar det med att de går NV och att många kommer att arbeta med 
skrivna texter i framtiden:  

 
Om man då tänker sig ett yrkesliv i framtiden så har man ju liksom hur man 
vill vara. Man vill kunna vara tydlig och rak, kunna prata inför många och 
skriva formellt och snyggt och korrekt. Det är vad jag vill men det kan ju ha 
att göra med vad man vill göra i framtiden också. […] Går man bageriut-
bildningen och ska baka kakor så är det kanske inte så viktigt att man kan 
formulera sig, att bisatser kommer på exakt rätt ställe och, alltså det är inte 
riktigt lika viktigt eftersom man inte har så mycket kontakt med offentliga 
livet.230  

 
Ola konstruerar här sin position genom att jämföra sig med elever på 
andra program. Han motiverar att språkträningen, för NV-klassen, inrik-

                                                           
226 Ibid.:16. 
227 Bo, Intervju 1:4. 
228 Bo, Intervju 2:4. 
229 Ola (NV), Intervju:12. 
230 Gruppintervju NV:14. 
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tas mot det offentliga språket genom att markera vad han inte är, dvs. 
han är inte en blivande bagare. Olas framtidssyn, att han är på väg in i 
utbildningens vuxenvärld, en examen och ett yrke med högre status, har 
formats genom det kulturella kapital han utrustats med, först primärt via 
familjen och sedan sekundärt via den bekräftelse och förstärkning som 
sker via skolan (Callewaert 2003:147). Bos uppfattning att NV-eleverna 
ska erbjudas ett mer avancerat svenskämne delas av Ola och de argu-
menterar båda för att det i det här avseendet görs en skillnad mellan olika 
elevgrupper. Bo poängterar att det är viktigt att för NV-eleverna inrikta 
de språkliga momenten mot det som förväntas på högskolenivå och i ett 
framtida yrkesliv. Därför ser han den elevcentrerade och tematiskt orien-
terade A-kursen som för enkel för NV-eleverna och menar att de snab-
bare skulle kunna gå vidare till något mer avancerat: 

 
Jag ser det som ett ansvar att skicka dom här [NV-eleverna] vidare till nästa 
nivå och att de ska klara sig och det gör våra elever, säger dom. Dom som 
kommer härifrån klarar sig bra på nästa nivå och det tycker jag nog är hu-
vuduppdraget för dom. Dom ska ju framåt i livet.231 
 

NV-eleverna ska vidare till högskolestudier och kommer kanske att nå 
positioner i samhället där ett lingvistiskt kapital, i form av kunskaper om 
korrekt språkbruk, och ett kunskapskapital om t.ex. litteratur och språk 
blir betydelsefulla resurser i karriären. Ett sådant kulturellt kapital tiller-
känns ett socialt och kulturellt värde och fungerar symboliskt som signa-
ler om individens sociala och kulturella tillhörighet (Bourdieu 1984b, 
Guillory 1993:18). Ola och hans svensklärare Bo ger uttryck för den ge-
mensamma uppfattningen att det är viktigt att NV-eleverna får tillgång 
till ett kapital som andra elevgrupper inte med samma självklarhet behö-
ver. 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 individer 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 för-
binder läs- och skrivfärdigheter med frågor om identitet, social position 
och makt ( Street 1995:29, Hull & Schultz 2002:23).  
 När Ola talar om hur han tänker sig ett framtida yrkesliv föreställer 
han sig själv som en person som kan tala till många ”tydligt och rakt”, 
                                                           
231 Ibid.:6. 
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som kan skriva ”formellt och snyggt och korrekt” och som har ”kontakt 
med offentliga livet”. Ola behöver en språklig kompetens som inbegriper 
en behärskning av ett formellt språkbruk, hur man hanterar det, rör sig 
med det och får det att verka, men också en känsla för det egna sociala 
värdet och en kunskap om hur man för sig i den sociala värld där detta 
språkbruk gäller (Bourdieu 1984a:55, Callewaert 2003:139). Ola eftersträ-
var ett kulturellt innanförskap i ett socialt fält som är, och kommer att 
förbli, främmande för många andra elever i undersökningen, i synnerhet 
för eleverna i IP och BF. Det är ett fält han redan nu ser konturerna av 
och upplever som åtkomligt. Han väljer att vara solidarisk med den un-
dervisning han får och hans kritiska röst tystnar. 

Diskurser om språk och kultur  
 
Det har inte funnits någon epok som inte kände sig i excentrisk mening 
”modern” och trodde sig stå omedelbart inför avgrunden. Det förtvivlat kla-
ra medvetandet om att stå mitt uppe i en avgörande kris är kronisk för 
mänskligheten. (Benjamin 1990:463) 

 
Människors upplevelse av att befinna sig i kris, av att leva i en tid av ho-
tande förfall, är som Walter Benjamin uttrycker av gammalt märke. Upp-
levelsen har funnits i alla epoker men har kanske intensifierats med mo-
dernitetens snabba, mer omfattande och djupare kulturella förändringar.  
 Förståelsen av och sättet att tala om världen som hotad av kulturellt 
förfall är tätt sammanflätad med en rad andra diskurser. Den sociala och 
kulturella världen kan för den mer optimistiske ses som möjliga att re-
staurera, oftast genom en återgång till ett tidigare, godare och säkrare, 
tillstånd. Det nya kan motverkas genom att förnekas och det kan aktivt 
bekämpas. I skolans värld finns diskursen om den goda kulturen och den 
goda bildningen och diskursen om ett kulturarv som ses som givet, neut-
ralt och gemensamt och som kan skapa gemenskap. Dessa diskurser är 
tillsammans med förfalls- och restaureringsdiskursen vanliga i debatten 
om utbildning, kunskap och bildning. Genom dem upprättas en värdehi-
erarki där skarpa gränser dras mellan högt och lågt, gott och ont, fint och 
fult i kulturen. Två enhetliga kulturer, den ena lika givet god som den 
andra dålig, ställs mot varandra. Diskurserna bär på traditioner från den 
moderna skolans födelse och svenskämnets etablerande efter 1800-talets 
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mitt, då en tidig s.k. ”mediepanik”232 utspelade sig kring läsning av ro-
maner. Läsningen av god litteratur, då definierat snävt nationellt, tänktes 
tjäna som motvikt mot den nya kommersiellt spridda och lättillgängliga 
litteraturen, som ansågs skadlig för unga människor och för kvinnor 
(Persson 2000:26ff, Thavenius 2002:63f).  
 I de följande avsnitten behandlas de olika diskurserna, dels i förhål-
lande till Bos utsagor om svenskundervisning, dels i förhållande till olika 
perspektiv på kultur och bildning som formulerats i forskning och de-
batt.        

Det kulturella förfallet och den nödvändiga restaureringen  

Bo återkommer vid flera tillfällen i intervjuerna till elevernas begränsade 
ordförråd och att ordkunskap blivit allt viktigare i svenskämnet.233 Han 
menar att eleverna ofta missuppfattar texter och provuppgifter och där-
med får sämre resultat.234 I det goda uppsåtets tecken vill Bo restaurera 
genom en undervisning som kan råda bot på elevernas bristande språk-
kunskaper. Det finns två uppgifter som han framhåller som särskilt vikti-
ga för svenskämnet. Det första är att eleverna ”ska känna sig lugna och 
trygga med det svenska språket gentemot myndigheter, i debatter, i olika 
samtal där dom ska förfäkta en mening, stå på sig, hävda en åsikt”.235 Det 
andra är att eleverna ska utveckla ett kritiskt och självständigt tänkan-
de.236 Svårigheten med att förverkliga dessa mål är, enligt Bo, det ytterst 
begränsade ordförrådet, det språkligt förfallet och den brist på språklig 
medvetenhet som han ser finns hos eleverna men också i det språk som 
eleverna påverkas av, nämligen mediernas språk och engelskan: 

  
Det är ju rena katastrofen idag hur det svenska språket hanteras. Hur oer-
hört dålig ordkunskapen är. Det märker man på massmedia, journalisterna 

                                                           
232 Den danska medieforskaren Kirsten Drotner använder ordet ”mediepanik” för 
fenomenet att införandet av ett nytt massmedium historiskt alltid följs av en 
moralisk panik. Så har skett med romanen, filmen, televisionen, seriemagasinen, 
videon etc. Det nya massmediet definieras av ”vuxna experter” som ”ett socialt, 
psykologiskt och/eller moraliskt hot” mot unga människor och samhälleliga 
åtgärder sätts in för att motverka dess skadliga inverkan (Drotner 1992:43, Persson 
2000:26f). 
233 Bo, Intervju 2:8. 
234 Bo, Intervju 1:9, Intervju 2:8. 
235 Bo, Intervju 1:15. 
236 Bo, Intervju 3:9. 
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till och med, public service. Dom vet ju inte vad dom säger många gånger.237  
 
Jag tycker att dom [eleverna] är på väg att bli åtminstone kvartsanalfabeter 
väldigt många. Ibland tycker jag det är fråga om att man borde lägga ner 
svenskan helt och hållet […] Vi tar ju in engelska ord hela tiden och kon-
struktioner också. Varför inte säga det på engelska då? […] Men jag känner 
att jag skäms som svensk över vårt språks förfall.238  
 

I sitt tal om det svenska språkets förfall och om elevernas bristande ord-
förståelse och språkriktighet ger Bo uttryck för en diskurs om kulturellt 
förfall och nödvändig restaurering. Utmärkande för denna diskurs är att 
modersmålsämnet ses som hotat av kulturella och samhälleliga krafter, 
främst medierna och samtidskulturen men också av politiska beslut, och 
att eleverna ses som bärare av detta förfall genom sin bristfälliga språkli-
ga kompetens och sin kulturella och historiska okunskap (Krogh 
2003:215, Bergöö 2005:28, 289).  
    När det gäller elevernas språkutveckling är Bo optimistisk och han tror 
att en fokusering på språklig färdighet är ett sätt att hjälpa eleverna att 
komma över sina svårigheter. Men i förhållande till andra kursmoment 
intar han en mer uppgiven, eller kanske pragmatisk, hållning. Elevernas 
okunskap är helt enkelt för stor. Så är fallet i förhållande till ämnet 
språkhistoria där Bo tonar ner en mer grammatiskt orienterad språkhi-
storia till förmån för historiska perspektiv på språk som eleverna kan 
arbeta med som egna projekt t.ex. person- och ortnamnshistoria. Bo 
tycker att eleverna saknar de nödvändiga grammatiska verktygen. 
”Språkhistoria är väldigt roligt när man väl kommer in i det men man 
behöver ju en stor verktygslåda.”239 Elevernas okunskap gör att han ser 
det som orealistiskt att hålla en mer avancerad kurs i språkhistoria.  
    Bos recept blir att tona ner momentet, dels genom att reducera avsnit-
tet till person- och ortnamnshistoria, dels genom att låta det bli elevernas 
eget projekt. NV-klassens B-kurs alternerar mellan lärarstyrda kursmo-
ment och kursmoment där eleverna får större frihet. Ett större mått av 
frihet finns t.ex. i arbetet med dramatiseringar av utdrag ur klassiska pjä-
ser från Sofokles till Arrabal240 och med språkhistoria. De senare kursav-
snitten betraktas inte som lika viktiga och därmed inte så tungt vägande i 

                                                           
237 Ibid.:7. 
238 Ibid.:15. 
239 Bo, Intervju 1:7, Intervju 2:12. 
240 Se s. 190. 
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betygsättningen som de förra där eleverna examineras skriftligt och indi-
viduellt. Detta kommer att framgå i avsnitten om de två undervisnings-
förloppen som kan sägas representera innehåll och arbetssätt som värde-
ras olika.  
    De dominerande avsnitten i B-kursen blir litteraturhistoria, som enligt 
Bos tolkning av kursplanen för Svenska B är en tung post, ”det är ju 
faktiskt rätt mycket litteraturhistoria”, och att förbereda och genomföra 
det nationella provet i svenska.241 Det är med hänvisning till kursplanen 
för Svenska B som han väljer att ge det kronologiska litteraturstudiet det 
största utrymmet i B-kursen.242 Detta trots att han ser satsningen på att 
utveckla elevernas språkliga färdigheter som långt viktigare. Bo tycker det 
är viktigare att eleverna behärskar språket. ”Sen kommer litteraturen 
ganska långt ner.”243 Även när det gäller den litteraturhistoriska bildning-
en omfattar Bo, som vi strax ska se, en tydlig förfalls- och restaurerings-
diskurs. 

I diskursen ses också splittringen av svenskämnet som ett hot. Bo 
värjer sig mot att vidga svenskämnets ramar, att göra det till ”ein Mäd-
chen für alles”.244 

  
Det är ju rena smörgåsbordet och det skulle behövas mycket mer tid då. Jag 
tycker det låter som att det skulle vara bra med ett par alldeles egna kurser 
för det här [medier och samtidskultur] istället för att lasta in det i svens-
kan.245  
  

Bo talar om ”generationskrockar” och om att det inte längre finns någon 
”gemensam grund att bygga på”. Med en gemensam grund att bygga på 
menar han den gemensamma grund som skolan traditionellt stått för när 
det gäller kunskap och bestående värden och som han tidigare kunde 
bygga vidare på. Gemensamma referensramar finns, menar han, men de 
hittar eleverna på annat håll. 

 
Den gemensamma referensramen den hittar eleverna idag i massmediekultu-
ren av olika slag, dom hittar den på nätet, dom hittar den på chattsidorna. 
Dom hittar den i reklamen väldigt mycket. Dokusåporna, det är det som ger 
referensramarna. Och skolan är ju helt offside. Det gäller verkligen att gå in 

                                                           
241 Bo, Intervju 1:6, Intervju 2:12. 
242 Innehållsöversikt NV. 
243 Bo, Intervju 1:15. 
244 Bo, Intervju 3:7. 
245 Ibid.:8. 
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och ta för sig och kriga i klassrummet om man ska lyckas få gehör för nå-
gonting annat. […] Artur Lundkvist skrev ju en diktsamling som heter 
”Vindrosor, moteld”. Det är en bra bild av kulturen, dels det estetiska, dels 
en moteld mot alla dom negativa krafterna. Skolan skulle vara den där mot-
elden. Jag tycker vi klarar det allt sämre för varje år som går. Dom kommer-
siella, globaliserande, krafterna blir allt starkare och man klarar sig allt sämre 
för varje år som går och det tycker jag är en tråkig utveckling.246  
 

Bo ger uttryck för en stark oro och de dilemman han upplever delas av 
många lärare. Oron är befogad och måste tas på allvar. Hur undersök-
ningens lärare ser på förändringarna och de olika strategier de har för att 
möta dem redovisas samlat i kapitel 8. För Bo handlar det om en kamp 
som måste föras i klassrummet, ett sisyfosarbete där han menar att det 
egentligen är omöjligt, ”fullständigt naivt och blåögt och verklighets-
främmande”, att skolan ska kunna stå emot globaliseringen och de starka 
kommersiella krafterna.247 Bo är inte lika pessimistisk i alla sina uttalan-
den men har svårt att hitta en väg ut ur dilemmat. Att öppna upp för 
möten mellan det traditionella kulturarvsgodset och elevernas värld och 
erfarenheter ses inte som en möjlig väg. Bos moteld blir istället att stänga 
ute det nya och satsa på kulturarvsförmedling. Genom att inte se elever-
nas kunskaper och erfarenheter som resurser i arbetet reducerar Bo ele-
vernas möjligheter till delaktighet och medskapande. Att göra svenskäm-
net till ”elevernas arena” blir svårt. Förfalls- och restaureringsdiskursen 
förlägger svenskämnets problem utanför ämnet, i den kulturella utveck-
lingen och hos eleverna. Den som äger ämnet och vars uppgift det är att 
förmedla dess innehåll, språket som färdighet och litteraturen som bild-
ningsmedel, är läraren (Krogh 2003:217, 223). 
    I Bos utsaga ovan förenas förfalls- och restaureringsdiskursen med 
andra, delvis överlappande, diskurser. Den mest uttalade diskursen i Bos 
uttalande ovan är den kulturprofylaktiska (Lind & Borhagen 2000:27). 
Diskursens grundläggande tema är att motverka inflytandet från t.ex. det 
populära och massmediala som betraktas som lägre, men med Bos ord-
val blir talet skarpare än så. Krigsmetaforiken talar sitt tydliga språk. Lä-
rarens arbete i klassrummet handlar om att ”kriga”, att skapa en ”mot-
eld” mot ”de negativa krafterna” som får representeras av massmediekul-
turen, kommersialismen och globaliseringen. Mot de destruktiva krafter-
na kämpar skolan och lärarna och vapnet i kampen är kulturen, den kva-
                                                           
246 Ibid.:10. 
247 Ibid.:11. 
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lificerade. Diskursen om den goda kulturen och den goda bildningen och 
diskursen om det gemensamma kulturarvet behandlas i de två följande 
avsnitten.   

Den goda kulturen och den goda bildningen 

Både när det gäller innehållet och relationen till eleverna säger sig Bo ha 
en strängare attityd till NV-eleverna. ”Är det någon typ av klass jag är 
sträng i så är det nog en duktig NV-klass, tyvärr kanske man kan 
säga.”248 Den öppna och mer elevorienterade A-kursen är ”en termin för 
lång för NV-eleverna”, säger han. ”Dom behöver inte hålla på med den. 
Dom skulle kunna gå vidare till något mer avancerat.”249 Bo argumente-
rar för en mer avancerad B-kurs för NV-eleverna vilket förutom att ele-
verna ska behärska det offentliga språket också innebär en starkare in-
riktning mot kulturarvsstoff. I kapitel 4 visar jag att Bo för de yrkesför-
beredande klasserna, å andra sidan, argumenterar för att de inte ska be-
höva läsa den nuvarande B-kursen över huvud taget, utan erbjudas alter-
nativ som är mer praktiskt inriktade och orienterade mot elevernas pro-
gramtillhörighet. ”Jag kanske ser att kulturarvet är lite viktigare för dom 
som går NV än för dom andra men det beror lite på vilken respons man 
får.”250 I förhållande till yrkesförberedande klasser intar Bo en mer 
pragmatisk hållning. Han håller fast vid ett mer traditionellt ämnesinrik-
tat stoff då det är möjligt men är öppen för en mer elevcentrerad under-
visning med ett innehåll som anknyter mer till elevernas verklighet i de 
fall han inte får respons från eleverna. För NV-eleverna däremot är det 
svårare att kompromissa.   

När det gäller kunskaper om kulturarvet är det i första hand det eu-
ropeiska kulturarvet som Bo menar ska utgöra den gemensamma refe-
rensramen och som är ”viktigare för dom som går NV än för dom 
andra”:   

 
Och det viktigaste är väl kanske att ta det där kulturarvet som är gemensamt 
i Europa i första hand, tror jag. […] Därför att helt enkelt svenska ungdo-
mar ska ha en allmänbildning och lite av en gemensam referensram när dom 
kommer ut och träffar bildade européer. Vi tillhör nog snart dom mest obil-
dade européerna, tror jag.251  

                                                           
248 Bo, Intervju 1:12. 
249 Ibid.:4. 
250 Ibid.:6. 
251 Ibid.:5. 



 
 

179 

 
Det är i första hand NV-eleverna, och inte t.ex. IP-eleverna, som Bo 
tänker sig kommer att träffa bildade européer och han ger här återigen 
uttryck för uppfattningen att ett smygande förfall hotar; ”vi tillhör nog 
snart de mest obildade européerna”. Förmedlingen av den goda kulturen 
är viktig också för BF-klassens lärare Jenny. För henne är det en fråga 
om rättvisa dvs. det är alla elevers rätt att få möta den goda kulturen i 
skolan. Hennes elever i BF-klassen ska också ha ett ”hum om klassiker, 
kanon och, alltså lite, känna till lite så att dom inte tappar helt”.252 I Gö-
rans tal om undervisningens innehåll finns också en föreställning om den 
goda kulturen som fungerar starkt normerande och om att det är skolans 
och i synnerhet svenskämnets centrala uppgift att förmedla denna kultur. 
Lärarna tycks mena att det är en kultur som alla har rätt att få del av. 
Vilken dos som är lämplig avgörs av elevernas position i gymnasiets hie-
rarki av program. Den goda kulturen är given och självklar och har sin 
lika självklara motpol i ”den dåliga kulturen” eller ”icke-kulturen” dvs. 
ungdomars kultur, medierna och det populära, som ska motverkas (se 
kap. 8).  
    Diskursen om den goda kulturen kombineras och blir ofta synonym 
med diskursen om ”den goda bildningen”. Bo använder både ordet ”all-
mänbildning och ”bildning” i citatet ovan och vanligt är att de används 
liktydigt (Gustavsson 1996:24). Bildningsbegreppets innebörder, vad 
bildning är och bör vara i vår tid, har i tilltagande grad diskuterats de 
senaste decennierna och då främst i utbildningssammanhang (Thavenius 
1995, SOU 1992:94, Gustavsson 1996, Andersson, L. G. m.fl. 1999). 
    Bildningstänkandet är förknippat med synen på kunskap, demokrati, 
dialog, kulturarv och humanism, begrepp som liksom bildningsbegreppet 
tilldelas nya konkurrerande innebörder över tid. Historiskt uppvisar det 
västerländska bildningstänkandet en rad motsägelser och problem som 
fortfarande är aktuella t.ex. motsättningen mellan fri process och mål, 
andligt och materiellt, intellektuellt arbete och praktiskt arbete. Bildning 
som färdigt gods som ska överföras från generation till generation ställs 
mot bildning som något som människan skapar i ett socialt samman-
hang, ”något vi gör med oss själva och andra” och som ständigt förhand-
las, återskapas och omprövas (Thavenius 1995:266). Det entydiga och 
givna ställs mot kulturella olikheter, enhetskultur mot mångkultur och 
                                                           
252 Jenny, Intervju 2:5. 



 
 
180 

enspråkighet mot flerspråkighet. En bildningssyn formad av domineran-
de sociala och kulturella gruppers strävanden, normer och värderingar 
står i skarp kontrast till en demokratisk kultur- och bildningssyn som ger 
utrymme för heterogeniteten i olika individers och gruppers erfarenheter. 
Synen på bildning är historiskt men också socialt och kulturellt bestämd, 
vilket gör att frågor om bildning blir kontroversiella och att bildningsde-
batten intensifieras i tider av stora kulturella förändringar.  
    Bernt Gustavsson (1996) redogör för bildningsbegreppets historiska 
uppkomst och koppling till olika betydelseaspekter. Själva ordet bildning 
omfattar i sin betydelse två aspekter som ofta ställs mot varandra, dels 
”bilda” som handlar om människans aktiva formande eller skapande av 
sin egen personlighet, dels ”bild” som ligger närmare ordet ”förebild” 
(16). Dessa aspekter avspeglas i två olika sätt att uppfatta vad bildning är. 
Å ena sidan ses bildning som en till övervägande delen fri utvecklings-
process som pågår livet ut, å andra sidan som en målinriktad process 
med givna förebilder. Gustavsson menar att bildning inte kan vara enbart 
det ena eller det andra. En fullständigt fri bildning kan inte existera efter-
som det i samhället och kulturen alltid finns för friheten begränsande 
faktorer. Bildning och kunskap kan inte heller vara något helt och fullt 
förutbestämt och givet eftersom själva bildningens idé då är överspelad 
(18).  
    I dagens debatt om skolan är tendensen mot en fixering vid förutbe-
stämda mål stark liksom i utbildningssystemet självt genom den målstyr-
ning som gäller för skolan. Målstyrningen står i konflikt med bildnings-
tankens fria process, med dess inre, personliga och subjektiva sida och 
styr mot en bildningssyn där en starkare tonvikt läggs vid förebilderna, 
det objektiva och yttre, ”vid målet, kursplanen, läroboken, ramarna, det 
hallstämplade kulturella godset och den samhälleliga nyttan”.253 Gustavs-
sons resonemang bygger på tanken att kunskap och lärande sker i en 
pendelrörelse mellan bildningens två poler, den subjektiva och den ob-
jektiva, och han poängterar vikten av att alltid låta kunskap, lärande och 
bildning ta sin början i det subjektiva och personliga: 
 

 

                                                           
253 Bildningens två poler tas också upp i Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbe-
tarrörelse 1880-1930 (Gustavsson 1991) och det behandlas också av Broady i Skola för 
bildning (SOU:1992:94). 
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Kunskap och bildning är på det sättet en relation mellan det vardagligt bekanta, 
och det nya, okända och främmande. Detta är också bildningstankens betydelse 
och mening. I sin klassiska form är bildning att betrakta som en rörelse, i 
vilken människan bryter upp från det vardagliga, ger sig ut i det okända, för 
att sedan föra tillbaka nya erfarenheter till sig själv. (Gustavsson 1996:19) 

 
Förhållandet mellan den som lär och det innehåll som ska läras är en 
central fråga såväl i bildningstänkandet som inom pedagogiken. Att en 
undervisningsprocess kan få väsentligt skilda innebörder för eleverna 
beror på både val av innehåll, hur innehållet kontextualiseras och om 
processen syftar till att överföra ”färdiga” kunskaper eller öppnar ett 
utrymme för deltagarnas aktiva medskapande.  
    Englund (1995) ger med hjälp av olika utbildningsfilosofiska alternativ 
en referensram, användbar för olika sätt att tänka kring bildning, kunskap 
och undervisning. I en samhällsbevarande skola där kulturarv och bild-
ning överförs som givet gods och sann kunskap till nya generationer 
dominerar perennialismen som utbildningsfilosofi. I essentialismen är ämnet 
och förmedlingen av ”färdiga” kunskaper det centrala. En given veten-
skapligt grundad kunskapsmassa ska förmedlas till den lärande. Också 
här handlar det om en kunskap som är sann och väl definierad (51). 
    I den pedagogiska progressivismen är den bärande tanken att det goda 
lärandet alltid börjar i den lärandes erfarenheter och i den nyfikenhet, 
undran och motivation som kan skapas genom att anknyta till det subjek-
tiva och personliga. Ett centralt drag inom progressivismen är också den 
demokratiska skolningen. Ett fjärde utbildningsfilosofiskt alternativ, re-
konstruktivism, råder i ”en skola för kritisk fostran och värdering av alter-
nativ – med sikte på den framtida medborgaren”. Englund kritiserar den 
instrumentella och endimensionella vetenskapliga rationalitet, med in-
riktning mot att förverkliga redan givna mål, som kommit att prägla den 
svenska skolan efter 1990-talets reformer. Han menar att skolan nu av-
lägsnar sig från tidigare ideal om en ”demokratifostrande och jämlikhets-
syftande” skola för att i stället återupprätta, restaurera, en strikt kun-
skapsförmedlande skola, präglad av ett perennialistiskt och essentialis-
tiskt synsätt (Englund, T. 1995:52). Essentialismen/perennialism å ena 
sidan och progressivism å andra sidan utgjorde två poler kring vilka den 
intensiva pedagogiska debatten i Sverige under 1970- och 80-talet rörde 
sig. Rörelser som ”Kunskap i skolan” eller ”Kunskapsrörelsen” och de-
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ras försvar för fasta ämneskunskaper och kulturarv ställdes mot den erfa-
renhetspedagogiska inriktningen (Gustavsson 1996:251, Dahl 1999:58f). 
    Bos resonemang om bildning och kunskap anknyter till och omfattar 
delvis bägge polerna i debatten om svenskämnet från 1980-talet och 
framåt. Bo är nöjd med A-kursens mer elevcentrerade och tematiska 
karaktär, som han tycker fungerar bra för alla elevgrupper. I svenskämnet 
ska eleverna få lära sig ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt. 
Svenskämnet ska vara elevernas arena, det är deras röster och deras pro-
duktion som ska stå i centrum. Men NV-eleverna behöver snabbare gå 
vidare till något mer och annat. För dem krävs ett ämne med en starkare 
progression och ämnescentrering. Belägg för en sådan inriktning av 
svenskämnet finner Bo i kursplanen för Svenska B. Han tolkar kurspla-
nens skrivningar så att litteraturen i sig och den kronologiska genom-
gången av dess historia är det centrala. Formella kunskaper om litteratu-
ren i sig som en del av ett kulturarv ställs mot kunskaper genom litteratur 
och andra kunskapskällor. Kunskaper genom litteratur och andra kun-
skapskällor är centralt inom erfarenhetspedagogiken. Där placeras ele-
vernas egna erfarenheter tillsammans med andra mänskliga erfarenheter 
och samhälleliga och historiska sammanhang, som eleverna står i ett 
förhållande till, i centrum för ett kunskapssökande arbete. Arbetets syfte 
är att utveckla social och historisk förståelse men också att hos eleverna 
utveckla en handlingsberedskap för förändring (Holmberg & Malmgren 
L.-G. 1979, Linnér m.fl. 1980, Smidt 1985, Dahl 1999).  
    Bildning är huvudtemat i Skolkommitténs betänkande Skola för bildning 
(SOU 1992:94). Den syn på bildning och kunskap som förmedlas i be-
tänkandet kommenteras bl.a. av Thavenius (1995) och Gustavsson 
(1996). Båda pekar i sin kritik på att utredningen ger stöd åt en traditio-
nell förmedlingspedagogik och att ett demokratiskt perspektiv på bild-
ning och kunskap saknas. De pekar också på de motsägelsefulla resone-
mang som präglar utredningens syn på kunskap och bildning. Å ena si-
dan ansluter sig betänkandet i de allmänna kapitlen till en klassisk tanke 
om bildning som en väg till frihet: 
  

Bildning i denna mening är att åstadkomma något icke på förhand givet. 
Bildning är något människor gör med sig, ett aktivt företag, utbildandet av 
förmågor och omdöme som gör friheten möjlig. (SOU 1992:94:49) 
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Bildningen ses här som en process, något man gör med sig själv, och 
handlar knappast om fasta och färdiga kunskaper. Betänkandet speglar 
också en konstruktivistisk kunskapssyn; kunskapen utvecklas i ett växel-
spel mellan aktiva individer i sociala sammanhang (61). Å andra sidan 
återkommer resonemang där överföring och kunskapsförmedling blir det 
centrala. Skolan har till uppgift att ”sörja för kulturens fortbestånd” och 
denna kultur menar betänkandet kan förvärvas på ett mer utvändigt sätt, 
dvs. skolan måste ”per definition ägna sig åt förmedlingspedagogik” (51). 
De motsägelsefulla resonemang som kommer till uttryck i betänkandet 
finns närvarande hos undersökningens lärare och påverkar på olika sätt 
både ämnesinnehåll, deltagarstrukturer och lärande.  

Diskursen om det gemensamma kulturarvet  

I avsnittet ”Kulturarv och identitet” i Skola för bildning (SOU:1992:94) 
skriver betänkandets författare om ett gemensamt kulturarv som kan 
utgöra allas gemensamma kulturella identitet. En vag bestämning av vad 
detta kulturarv innehållsligt består av görs med följande formulering: 

 
Kulturarv i innehållslig mening innefattar dels den historia och de traditio-
ner som hör till den gemensamma fonden. Det innefattar också de viktiga 
bidrag till kulturen som lämnats av författare, konstnärer, vetenskapsmän 
och -kvinnor m.fl. Till detta kommer naturligtvis det egna språket som i 
många avseenden bär upp det innehållsliga i det kulturella arvet. (90) 
 

Här förutsätts att vi är överens om vad som är vår gemensamma historia, 
vilka bidrag till kulturen som varit viktiga och att vi har ett gemensamt 
språk. Inget av detta har tidigare varit och är inte heller idag något själv-
klart. Kulturer som har med social bakgrund, kön och etnisk tillhörighet 
att göra kallas i texten för delkulturer, vilket avslöjar att man anser att det 
finns en överordnad enhetskultur som ska vara gemensam för alla (89).  
    Också Bo talar om ett europeiskt kulturarv som är gemensamt, ”det 
där kulturarvet som är gemensamt i Europa”.254 Att det är gemensamt 
tas för givet liksom att detta kulturarv kan tjäna som en gemensam refe-
rensram för ”svenska ungdomar”.255 Vi har tidigare sett att också Göran 
företräder en sådan uppfattning då han säger sig vilja lämna över en 
känsla för ”den kanon som är basen för humanismen” och att det i den-

                                                           
254 Bo, Intervju 1:5. 
255 Ibid. 
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na kanon finns ”så stora humanitära värden så det får inte försvinna”.256 
Föreställningen kan beskrivas som ”en traditionell diskurs om kulturen 
som en neutral mötesplats för människor av olika kön, från olika sam-
hällsklasser – och nu också från olika kulturer!” (Thavenius 2002:39).   
    Föreställningen om det gemensamma finns i en traditionell bildnings-
diskurs och också i en vardaglig förståelse av begreppet kultur. Utgångs-
punkten är att det finns en nationell och en västeuropeisk kulturell ge-
menskap med idéer, normer och värden, manifesterade bl.a. i ett samlat 
förråd av klassiska texter, som delas eller bör delas av alla. Inom denna 
dominerande bildningsdiskurs betraktas kulturen som allmän, dvs. obero-
ende av sociala och kulturella kategorier som t.ex. klass och kön. Kultu-
ren ses som homogen, vilket gör den fri från motsättningar och motsägel-
ser och som hierarkisk, vilket innebär att distinktionerna mellan höga och 
låga kulturella värden är givna. Kulturen betraktas också i denna bild-
ningsdiskurs som universell, dvs. det finns bara en giltig kultur (Thavenius 
1996:10). 
    Ett annat sätt att förstå det gemensamma, som skulle kunna vara ett 
sätt att förstå också i klassrummet, är att kultur och kunskap inte kan 
vara något neutralt och värderingsfritt eftersom både kunskaper och 
kulturer är situerade, dvs. de skapas och utvecklas i speciella samman-
hang och styrs av värderingar och behov. Att kunskap och kultur kan 
definieras olika och att definitioner alltid är präglade av människors so-
ciokulturella tillhörighet och av maktrelationer gör det gemensamma till 
en kontroversiell fråga som öppnar upp för reflektion och debatt. Det 
gemensamma är inte färdigformulerat utan kan leva, förändras och kon-
strueras på nytt, också i lärares och elevers gemensamma arbete i ett 
klassrum.  
    Det klassiska kulturarv som tar sin utgångspunkt i den grekiska anti-
ken var långt fram i modern tid förbehållet den s.k. bildade klassen. Gus-
tavsson visar i Bildningens väg (1991) hur detta humanistiska bildningsarv, 
inte minst genom folkrörelserna och folkbildningsarbetet, kom att om-
vandlas från en angelägenhet för den borgerliga eliten till något som skul-
le vara tillgängligt för alla. Inom folkbildningen kom dock tonvikten att 
förflyttas ”från godset till subjektet”, vilket innebar att den fria processen 

                                                           
256 Göran, Intervju 2:7. 
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och den läsandes förutsättningar och villkor tilldelades en helt annan 
betydelse i tolkningen och förståelsen av det lästa.   
    Med utgångspunkt i de egna livssammanhangen och den personliga 
identiteten sker ett ifrågasättande av och en omtolkning av innehållet i 
kulturarvet. I det första skedet, från slutet av 1800-talet och framåt, sker 
en sådan omtolkning inom den svenska arbetarrörelsen och då i relation 
till kriteriet klass (Gustavsson 1996:88). Genom 1970-talets kvinnorörelse 
tas nästa steg mot en förändring i synen på kulturarvet som leder till 
skarp kritik mot den västerländska kulturens snävt manliga och exklude-
rande perspektiv. Inom kvinnorörelsen och den nya genusforskningen 
sker dels en omtolkning av texter, idéer, tänkande och historieskrivning 
efter kriteriet kön, dels ett synliggörande av ett tidigare dolt kulturarv, 
kvinnors kultur och historia (89).  
    I det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets diskussioner om kulturarv 
och identitet har kriteriet etnicitet hamnat i centrum för omtolkningspro-
cessen. Debatten, som fått sina mest intensiva uttryck i USA men som 
har en tydlig relevans också för den svenska utbildnings- och bildnings-
debatten, har å ena sidan präglats av ett intensivt försvar av det väster-
ländska kulturarvet som betraktas som överlägset, universellt och därmed 
angeläget för alla människor oavsett kulturell bakgrund (Bloom 1987, 
Hirsch m.fl. 1987). Å andra sidan kritiseras denna essentialistiska upp-
fattning och dess begränsande, exkluderande och förtryckande perspek-
tiv av företrädare för olika minoritetsgrupper och i en kulturteoretisk 
diskussion om kultur och kanon där också frågan om vad bildning kan 
var i ett mångkulturellt samhälle aktualiseras (Graff 1992a, Herrnstein 
Smith 1992, Pratt 1992, Spivak 1993, Taylor m.fl. 1995).257 Hur vi ska 
förhålla oss till behovet av gemensamma värden och normer i ett sam-
hälle präglat av social och kulturell heterogenitet, är centrala frågor i de-
batten. 
    Ett starkare försvar av den dominerande kulturen och dess enhetsan-
språk kan ses som en reaktion mot den kulturella komplexitet som följer 
i de kulturella förändringarnas spår och som upplevs som hotande. Me-

                                                           
257 I spåren av den debatt som tog fart efter publiceringen av E. D. Hirschs Cultural 
Literacy (1987) och Allan Blooms The Closing of the American Mind (1987) publicerades 
antologin The Politics of Liberal Education (1992). Författare som Mary Louise Pratt, 
Barbara Herrnstein Smith och Gerald Graff medverkar i denna antologi.  
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ningsmotståndarna ifrågasätter den makt som tar sig rätten att definiera 
vad som är kultur och vad som ska vara det gemensamma och ställer 
krav på rättvisa och delaktighet. Det handlar om nödvändigheten av att 
erkänna olikheter och om att respektera skilda kulturella identiteter 
(Taylor m.fl. 1995:65). Behovet av en gemensam kulturell identitet lik-
som behovet av konsensus ifrågasätts. Istället ställer komplexiteten krav 
på kommunikativa förmågor, ökad förståelse och tolerans och inte minst 
krav på att kunna förhandla kring skillnader (Herrnstein Smith 1992:79).  
    Gerald Graff, professor i engelska, argumenterar i Beyond the Cultural 
Wars (1992b) för att göra skillnader och konflikter kring kultur och bild-
ning till en del av bildningen. Han sammanfattar sin ståndpunkt på föl-
jande sätt: 

 
In this book I argue that the best solution to today’s conflicts over culture is 
to teach the conflicts themselves, making them part of our object of study 
and using them as a new kind of organizing principle to give the curriculum 
the clarity and focus that almost all sides now agree it lacks. (Graff 
1992b:12) 

 
Graffs förslag gäller för en amerikansk kontext och för högskola och 
universitet men jag menar att resonemanget har bäring också på den 
svenska gymnasieskolan. Kontroversiella frågor om t.ex. vad bildning 
bör vara i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle, frågor om social 
rättvisa och om konflikter som har sin grund i frågor om klass, kön och 
etnicitet, skulle kunna vara en del av undervisningens innehåll. I de nuva-
rande kursplanerna finns inget explicit stöd för ett sådant förhållnings-
sätt. En försiktig antydan om ett sådant innehåll fanns däremot i 1980-
talets kursplan och formuleras där på följande sätt: ”Att någon gång ta 
upp en diskussion om begrepp som kultur och kulturarv kan vara givan-
de liksom att fråga sig vilken eller vilkas kultur man vill bevara och föra 
vidare.” (Skolöverstyrelsen 1982:23). Formuleringen ligger i linje med 
den attityd- och medvetenhetsambition som blir tydlig i 80-talets kurs-
planer för ämnet svenska. Dessa ambitioner finns visserligen kvar i Lpf 
94 men får där konkurrens av en starkare betoning av kulturarvsambitio-
nen (Svedner 2000:121).  
    Ytterligare ett perspektiv på kanondebatten presenteras av litteratur- 
teoretikern John Guillory (1993). Han menar att diskussionen om vilka 
författare som ska ingå i kanon är alltför begränsad och att båda sidor i 
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striden begår misstaget att betrakta litteraturen som bärare av vissa inne-
boende värden. Ett visst litterärt värde är något som tillskrivs verket i 
olika sociala och institutionella sammanhang och kan skifta från tid till 
tid. Guillory skiftar fokus från litteraturen i sig till skolan och dess histo-
riska funktion i att reglera tillgången till kulturella resurser, till lingvistiskt 
och kulturellt kapital, på ett sådant sätt att sociala ojämlikheter reprodu-
ceras (Guillory 1993:18). Kanondebatten har uppstått, menar Guillory, ur 
en kris för litteraturen. Denna kris beror på att det skett en successiv 
marginalisering av litteraturen som kulturellt kapital. Litteraturens privi-
legierade ställning har fått ge vika för nya konkurrerande bildningsmedel 
(80).  
    I intervjuerna med Bo blir diskurser om den goda kulturen, bildningen 
och det västerländska kulturarvet särskilt tydliga i intervjusekvenser där 
frågor om ämnets innehåll i förhållande till NV-klassens mångetniska 
sammansättning berörs. De blir också tydliga där frågor om kulturarv 
och enhetskultur ställs mot mångkulturalitet och samtids- och populär-
kultur. I intervjuerna rör vi oss bl.a. kring frågor som gäller svenskämnet 
som demokratiämne och som ett ämne där frågor om mellanmänsklig-
het, pluralism och social fostran aktualiseras. Bo menar att hans ämne är 
ett sådant ämne och att det handlar mycket om att välja texter som bely-
ser problem av olika slag. Framför allt i A-kursen men även i B-kursen 
handlar det ofta om sådana frågor, säger Bo.258 Han framhåller här att de 
nationella proven i svenska, som eleverna förbereds intensivt för mot 
slutet av B-kursen, ofta innehåller texter som behandlar just mellan-
mänskliga problem, etik och moral.259 
    Jag frågar Bo hur han ser på kulturarvet i förhållande till den demokra-
tiskt och socialt fostrande uppgiften och han menar att de etiska frågorna 
som behandlas i kulturarvstexter har blivit allt viktigare för honom me-
dan det estetiska perspektivet fått ge vika. Han exemplifierar med Antigo-
ne som han menar är en text där allmänmänskliga problem gestaltas och 
att det är sådana frågeställningar som får kulturarvet att leva.260 Bo un-
derstryker värdet av kunskaper om kulturarvet och hänvisar till den gam-
la ”folkbildningstanken” där folkbildare såg det som sin uppgift att dela 
med sig av de värden som fanns i kulturarvet. ”Man såg det inte som att 

                                                           
258 Bo, Intervju 1:7. 
259 Ibid.:7, 9. 
260 Ibid.:7. 
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man tryckte ner folk utan man lyfte dom istället och gav dom chansen 
och det tror jag också att det ligger mer i än det andra. Men det kan ju 
användas förtryckande. Det tror jag.”261  

Bo ställer sig tveksam till att låta undervisningens innehåll påverkas av 
NV-klassens mångetniska sammansättning. 

 
LB: Jag tänker på det kulturella innehållet i svenskämnet. Hur ser du på det i 
förhållande till dom eleverna just, till eleverna från andra kulturer? 
Bo: Mmmm 
LB: Behöver man problematisera det mer som lärare när man har många in-
vandrarelever i klassen, tycker du? 
Bo: Jag vet inte faktiskt hur man ska göra med det. Det finns ju väldigt 
mycket material nu som vi jobbar med som handlar om kulturkrockar och 
relationen mellan invandrare och svenskar. Så man tar ju upp dom där frå-
gorna.262  

 
Bo uppfattar frågan som att det handlar om att i undervisningen behand-
la speciella problem som har med det mångkulturella samhället att göra 
och väljer att besvarar frågan på flera sätt. Dels menar han att han tagit 
upp sådana frågor genom att använda texter som handlar om t.ex. kul-
turkrockar. Dels uppfattar han frågorna som känsliga, säger att han 
”skyggar lite” för att behandla dem. Han menar också att frågorna mer 
hör hemma på grundskolan och i ämnen som religion och samhällskun-
skap. Ett annat förslag är att ha ett särskilt ämne som skulle handla om 
etniska skillnader eller det mångkulturella samhället men han tror att det 
kanske skulle bli svårt att motivera svenska elever för ett sådant ämne.263 

 
Nej, det är inget man lyfter fram som problem och det finns inte tid och ut-
rymme. Eleverna går ju ändå i svensk skola och dom har valt att gå i en 
svensk skola. Det blir väl samma innehåll för dom. […] Man kan göra det 
kanske om man tycker att problemen är stora. Nu gnisslar det ju inte i den 
här klassen. Vad jag vet i alla fall utan det är ganska bra stämning.264  

 
I årskurs 1 fick eleverna berätta om sin bakgrund. Bo nämner som ex-
empel att det finns elever i klassen som flytt från Bosnien och det var 
nyttigt för de svenska eleverna att få ta del av deras erfarenheter. Men i 
övrigt har han inte använt sig av eleverna som resurs i undervisningen i 
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svenska. ”Det är ju dock svenska … och dom är ju inte experter om man 
säger så … på dom här frågorna.”265  
 Frågan huruvida förhållandet att nästan hälften av NV-klassens elever 
har sina rötter i andra kulturer kan påverka svenskämnets innehåll disku-
teras vidare i intervjuerna med Bo. I den första intervjun diskuteras frå-
gan i anslutning till frågor om mångfald och medieutveckling i dagens 
kultur och i den tredje intervjun tas frågan upp i samband med en dis-
kussion av kursplanens skrivning att svenskämnet ”syftar till att hos ele-
verna stärka den personliga och kulturella identiteten” (Gy 2000:01:105). 
Bo menar att eleverna har möjlighet att i de individuella avsnitten i 
svenskämnets kurser göra mer personliga val och att de tillsammans läser 
texter om främmande kulturer. Dock argumenterar han för att skolan i 
huvudsak ska förmedla det gemensamma: 

 
Jag tror att både skolan och samhället mår bäst av att hitta modus vivendi, 
en gemensam bas som alla har tillsammans och kan utgå ifrån. Det är nog 
alldeles nödvändigt annars blir det ännu mer sektoriserat eller vad man ska 
säga. […] Räddningen är väl istället att betona det gemensamma och ge dem 
gemensamma upplevelser och kanske värderingar.266  

 
Det gemensamma ses här som ett nödvändigt värn, något som kan rädda 
oss undan disharmoni och splittringstendenser i samhället. Tanken att 
svenskämnets kulturella innehåll kan utgöra ett värn mot destruktiva 
tendenser i samhället finns också hos IP-klassens svensklärare Göran. 
Han ser t.ex. litteraturläsningen som en ”frizon undan mediebruset”267, 
vilket får konsekvenser för de innehållsliga prioriteringar som görs för 
IP-eleverna. I kapitel 4, ”Ambivalenser och konflikter kring svenskäm-
nets innehåll”, behandlades bl.a. IP-elevernas svårigheter i mötet med 
Pär Lagerkvists texter. Arbetet upplevdes inte som subjektivt relevant, 
vilket ledde till att eleverna på olika sätt tog avstånd både från texter och 
uppgifter och från svenskundervisningen som helhet. I NV-klassen upp-
står inga konflikter men som vi ska se får också NV-eleverna svårt att 
koppla den traditionella litteraturundervisningens innehåll till sina egna 
liv och erfarenheter.  

                                                           
265 Ibid.:9. 
266 Ibid.:14. 
267 Göran, Intervju 1:14. Se även kapitel 8. 
 



 
 
190 

 I det följande undersöker jag två undervisningsförlopp ur NV-
elevernas B-kurs. Det första förloppet, ”Elevernas projekt”, avviker från 
det som eleverna i NV är vana vid genom att de får möjlighet att i grup-
per och relativt självständigt arbeta med dramatiseringar av utdrag ur 
klassiska pjäser. Inom vissa ramar får och tar sig eleverna friheten att 
utforma sitt eget projekt. Det andra undervisningsförloppet, ”Lärarens 
projekt”, är ett exempel på en ämnescentrerad undervisning där det pri-
mära syftet är kulturell reproduktion. Lärarstyrningen är stark och andra 
mönster för deltagande utvecklas än i det mer elevstyrda projektet.   

Elevernas projekt 
Efter jullovet i årskurs 2 börjar B-kursen för NV-eleverna. Jag följer ett 
undervisningsförlopp fram till sportlovet där eleverna ska arbeta med 
dramatik från olika tidsepoker. Inför den första lektionen har Bo efter 
klasslistan delat in eleverna i fyra grupper som får ansvara för var sin 
gestaltning, ett ”uppspel”, av ett utdrag ur ett klassiskt drama samt en 
teaterhistorisk presentation av författaren, dramat och tiden. De fyra 
texter som eleverna ska arbeta med är ”Spådomen” ur Sofokles Kung 
Oidipus (420-talet f.kr.), slutscenen ur Shakespeares Hamlet (1603), akt 3 
ur Strindbergs Fadren (1887) och en scen ur Arrabals Picknick på slagfältet 
(1959). I de skriftliga anvisningar som eleverna får för sitt arbete finns 
uppgifter om aktuella texter, författare och sidhänvisningar till Dikten och 
vi (Brodow m.fl. 1991a), Drama & teater (Brodow 1984) och I en akt 
(Holm 1976). Där presenteras också gruppindelningen och tidsramarna 
samt några få uppgifter om hur Bo tänker sig att arbetet ska genomföras: 
eleverna ansvarar själva för arbetsfördelningen inom gruppen och ”upp-
spelet” ska ske med så mycket inlevelse som möjligt. Däremot är det inte 
nödvändigt att de kan sina repliker utantill.268 

Fadren – ”Revolver, psalmbok, tvångströja ... ” 

Den första lektionen följer jag den grupp som fått uppgiften att dramati-
sera ett utdrag ur Fadren. Gruppen består av Tina, Ann, Björn, Amr, Ja-
kob och Jane. De går till ett angränsande materialrum där det finns lite 
mer yta att röra sig på än i de mindre grupprummen. Lite trevande börjar 

                                                           
268 Instruktion ”Dramatiskt längdsnitt”. 
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de läsa texten och diskutera hur långt avsnitt det är rimligt att spela upp 
och Ann föreslår att de ska välja de sista sidorna för att få med slutet. 
Diskussionen blir genast livligare då de övergår till att diskutera rollbe-
sättningen och Tina tar initiativ till att anteckna alla beslut som fattas. 
Rollen som ryttmästare faller på Jakob. Han är först tveksam eftersom 
det blir mycket text att läsa in men säger att han gärna vill försöka. Dis-
kussionen om rollbesättningen fortsätter och gäller nu främst hur de 
kvinnliga rollerna ska fördelas mellan Ann, Jane och Tina. Under tiden 
bläddrar Björn förstrött i Dikten och vi. Han har bett att få vara den som 
redovisar fakta om epoken och författaren eftersom han inte gillar att 
spela teater. Björn ska spela Berta och gruppen går nu igenom Bertas 
repliker för att reducera och förenkla eftersom Björn vill ha så lite som 
möjligt att säga.  

Redan under den första lektionen blir eleverna uppmärksamma på att 
de måste anpassa uppspelet till sina mottagare. Det sker genom att Tina 
föreslår att de ska införa en berättare: 

 
Björn: Vaddå berättare? 
Tina: Ja, om man ska få en förförståelse! 

 
Förslaget visar på en insikt om att det kan bli svårt för klasskamraterna 
att förstå gruppens framförande av slutscenen om de inte har samman-
hangen klara för sig. För att förklara för Björn vilken funktion en berät-
tare kan ha använder Tina begreppet förförståelse.  
 Det är flickorna i gruppen som redan från början tar den drivande 
rollen i arbetet och verkar ha klart för sig vad som krävs för att klara 
uppgiften medan pojkarna intar en mer passiv roll. Flickorna tar initiativ, 
lägger fram förslag, förhandlar om olika möjligheter och antecknar över-
enskommelser. Tidsramarna för arbetet är knappa men under Tinas led-
ning beslutar gruppen att ambitionen ändå ska vara att de ska försöka 
kunna allting utantill och att de sista veckan före ”uppspelet” ska repete-
ra utan manus. Bo gör på sin rundvandring ett första besök hos gruppen. 
Han konstaterar att de kommit igång med arbetet med dramat men på-
pekar att det inte enbart handlar om att spela teater, de ska också redovi-
sa epoken. Han hänvisar till den skriftliga instruktionens sidhänvisningar 
till avsnitt i läromedel där de kan finna fakta om författaren och epoken. 
Gruppen förklarar att Björn tagit på sig ansvaret för detta eftersom han 
vill ha en mindre roll i pjäsen. 
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Förberedelserna fortsätter och Ann föreslår nu att Björn istället ska 
spela Nöjd eftersom han har ännu mindre att säga än Berta, vilket accep-
teras. Rollbesättningen är klar och gruppen börjar nu läsa sina repliker 
mot varandra. Denna första läsning blir prövande. De smakar på repli-
kerna, fnissar åt konstigheter i texten och hjälps åt med förståelsen. 
Jakobs repliker är långa och han stakar sig betänkligt på långa ord och 
ord som verkar vara främmande för honom. Under läsningens gång dy-
ker spontant frågor om rekvisita upp och efter läsningen gör eleverna en 
första genomgång av vad som behövs och hur det ska ordnas: 

 
Amr: En revolver måste vi ha! 
Ann: Skriv upp allt som vi behöver. Revolver, psalmbok, tvångströja, en 
trång tröja. 
Jane: Ja, men den ska på snabbt. (till Tina) Skriv upp vem som tar med vad! 
Björn: Böcker! 
Amr: Bjällra från musiken! 
Tina: Vi behöver en soffa! … Det finns en soffa utanför aulan … ett fotoal-
bum! 
Ann: (till Jakob) Klarar du det? Tycker du det är roligt att spela teater? 
Jakob: Nej, men det går bra. Jag får lära mig. 
Tina: Vapenrock! 
Jakob: Jag får läsa ur boken. 
Tina: Ska vi ha dom här rollerna? 
Ann: Jag har en sjal hemma! 
Jakob: Fy fan vad vi får ta med grejer! 
Tina: Ska vi ta det igen? 
Jane: Vi kan lika gärna ta det här med att gå in och ut!269   

  
Arbetet flyter på utan stiltje. Det ena momentet leder naturligt över i det 
andra. Eleverna är inne i en process och verkar inte rädda för att fritt 
kommunicera sina associationer och idéer. Flickorna är mest entusiastis-
ka och ivriga att komma framåt medan Jakob oror sig för hur han ska 
klara sin roll. Ann och Tina har också börjar oroa sig för om Jakob verk-
ligen ska klara den roll han fått. Kanske finns det ett vagt ifrågasättande 
av rollbesättningen i Tinas fråga ”Ska vi ha dom här rollerna?”, men ing-
en nappar på hennes fråga. 
    Inför en andra läsning vill Jane att de redan från början övar med en-
tréer och sortier. De bestämmer sig för att försöka agera lite men blir 
mest stillastående med näsan i boken för att hitta sina repliker och lägga 
dem rätt. Ann, i sin roll som Laura, försöker röra sig i rummet, sträcker 
                                                           
269 Rekonstruktion ur Observation 1, NV.  
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fram handen, provar gester och miner. Jane laborerar med olika attityd i 
rösten och försöker röra sig naturligt på scenen i sin roll som Doktor 
Östermark. Flickorna är i centrum. De kan, har blick för gestaltningen 
och visar hur man kan pröva sig fram för att hitta sin rollkaraktär. Spelet 
avbryts emellanåt för diskussioner om replikers innebörder och hur den 
sceniska gestaltningen ska se ut. Plötsligt står Nöjd på tur. Björn rusar 
upp och levererar sin replik för att sedan snabbt återgå till läroböcker-
na.270   

Hamlet – ”Vi kan inte bara stå rakt upp och ner och läsa” 

Nästa lektion följer jag Amal, Ida, Ola, Tomas, Nina och Gregory som 
arbetar med Shakespeares Hamlet. Gruppen har hunnit fördela roller och 
påbörjat arbetet med gestaltningen. Utan att spilla någon tid sätter de 
igång att läsa replikerna mot varandra. Ida som fått rollen som Hamlet 
kan redan sina repliker utantill. Eleverna uppmanar varandra att vara 
tydliga i sitt tal så att alla ord kan höras ut i publiken. De läser sina repli-
ker snabbt, som om det gällde att komma till punkt så fort som möjligt.  

Ola påpekar att de måste ha en bra ”spelteknik”. ”Vi kan inte bara stå 
rakt upp och ner och läsa”, säger han: 

 
Ida: Vi måste läsa med inlevelse! 
Ola: Ja, och det är lättare när man har en situation att tänka sig. 
Nina: Vi måste ta en bit i taget, det är onödigt att sitta här då. 
Ola: Jo, men det är ju så mixat. 
Tomas: Ska vi spela upp i aulan? … Ja, det är ju idealiskt! 
Ida: Ja, det är roligast! 
Gregory: Ska vi ha speciella kläder? 
Nina. Ja, så långt möjligt … så att man ser vem som är kung och så. 
Ida: Vi spelar upp i vecka 6 och nu är det vecka 3. 
Tomas: Ska vi köra en gång till? 
Ola: Ja, men på riktigt! 
Ida: Ja, så vi vet hur det ska se ut.271  

 
Eleverna diskuterar och funderar. Hur ska det gå till? Hur ska det se ut? 
De rör sig i rummet, flyttar möbler, provar sig fram, diskuterar igen. Ida 
och Ola provar nu att spela helt utan manus och de försöker också tala 
och agera med inlevelse. Eleverna noterar liksom jag att Ida, som i klass-
rummet är en tyst elev, går in för arbetet med iver och lust. Hon får upp-
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muntrande kommentarer av sina kamrater som är imponerade av att hon 
redan kan allt utantill. ”Jamen jag tycker det här är skitroligt”, säger Ida. 
Amal och Gregory har fått mindre roller med få repliker men de verkar 
entusiastiska för arbetet och deltar aktivt i byggandet av en gemensam 
föreställning om hur scenen ska se ut, hur de ska röra sig, stå, gå, handla 
och säga. 
 Ola vill diskutera slutet och det visar sig att där finns en del oklarhe-
ter att reda ut. Eftersom eleverna inte läst hela pjäsen är det svårt att få 
klarhet i vad som egentligen händer och i vilket förhållande personerna 
står till varandra. Någon undrar om det alltså är så att Hamlet dödar sin 
far. Tillsammans försöker de reda ut händelseförlopp och vem som är 
vem. Ida är den som kan pjäsen och hon får också här en ledande roll. 
Efter att de gjort en genomgång av rekvisita som måste ordnas, brev, 
hatt, kläder, svärd etc., dyker fler oklarheter om slutet upp. Tillsammans 
läser de texten för att reda ut vem som dör och av vad. Svärdet är alltså 
förgiftat och det ligger en giftpärla i glaset. Laertes och kungen är i mas-
kopi med varandra men … De läser tyst, samtalar och läser igen. Till-
sammans bygger de i ett intensivt socialt samspel upp en gemensam för-
ståelse av pjäsens slutscen. Slutligen förstår alla hur personer, händelser 
och ting hänger samman. Tomas summerar och konstaterar att det slutar 
med att Fortinbras tar över tronen. Innan de skiljs åt uppmanar Amal 
alla att kunna sina repliker utantill till nästa gång.272  

Kung Oidipus – ”Ska vi spela teater eller ska vi bara läsa” 

Den grupp som arbetar med Kung Oidipus har haft svårigheter att komma 
igång med sitt arbete. Gruppen, som består av Jerri, Marc, Meliha, Emi-
ra, Dino, Kenan och Krister, har ägnat två lektioner åt att försöka läsa 
och förstå texten och stämningen är irriterad den tredje lektionen. ”Vi 
måste bestämma oss för nåt”, säger Jerri bekymrat. Gruppen har insett 
att texten måste bearbetas innan de kan börja repetera. Repliker behöver 
arbetas om till enklare språk och Dino föreslår också att vissa repliker 
kan strykas utan att innehållet går förlorat. Jerri tar genast itu med omar-
betningen av texten. Marc protesterar och menar att de som har långa 
repliker själva får ta ansvar för att skriva om och stryka. Här uppstår en 
oenighet om hur arbetet ska organiseras. Två förslag, ställda av två av de 

                                                           
272 Observation 2, NV. 



 
 

195 

mest framgångsrika och dominerande pojkarna i klassen, står mot var-
andra.273 Det verkar som om Jerri genast viker sig för Marcs förlag och 
han svarar: ”Ja, då bestämmer vi det!”. Jerri blir här avpolletterad från 
den ledande roll han tagit på sig i arbetet med texten vilket kan tolkas 
som ett uttryck för en maktkamp mellan klassens två ledande pojkar. För 
att förstå vad som händer måste bilden kompletteras. Eftersom Bo har 
gått efter klasslistan har det slumpat sig så att både Dino, Meliha, Kenan 
och Emira som har ett annat modersmål än svenska hamnat i den här 
gruppen. Jerri inser att de behöver hjälp med att förstå innehållet i texten 
och att det skulle innebär stora svårigheter för dem att själva göra even-
tuella strykningar och förenklingar. Därför erbjuder han sig att leda det 
arbetet. Det visar sig också att Marc inte är speciellt intresserad av pro-
jektet och under de tidigare lektionerna har han dragit sig undan från 
gruppen. Bo förklarar Marcs missnöje och bristande engagemang i en 
uppföljande intervju där han menar att NV-elevernas starka betygsinrikt-
ning styr onödigt mycket ibland:  

 
Nej, Marc han känner att han har ett hårdare tryck på sig hemifrån och jätte- 
bra betyg och så där. Det går rätt bra för honom men inte särskilt i just mina 
ämnen kanske. Så han är väl kanske lite småsur vad vet jag. Man kan vara 
väldigt instrumentell. Du vet vad jag menar med det?274   

 
Eleverna arbetar tysta, var för sig, med sina repliker. Meliha och Emira är 
osäkra på vilka sidor som gäller men får hjälp av Dino. Både Marc och 
Jerri lämnar plötsligt klassrummet. Under deras frånvaro försjunker både 
Krister och Kenan i uppgiven sysslolöshet. Deras böcker ligger uppslag-
na på bänken men de läser inte. Kenan lutar huvudet i händerna och 
stirrar ner i golvet. Lika plötsligt som de försvann är både Jerri och Marc 
tillbaka och får genast frågor om vad som ska göras. Det visar sig att Jerri 
av någon anledning ändrat sig. ”Jag ska gå igenom repliker, vad som ska 
strykas!”, säger han. Kenan som har problem att förstå sina repliker får 
nu hjälp med bearbetningen av Jerri medan Marc försvinner ut ur klass-
rummet för att arbeta ostört med lärobokstexten. Liksom Björn har han 
tagit på sig uppgiften att ansvara för den teaterhistoriska presentationen. 
                                                           
273 Enligt obeservationsanteckningar och vad som framgår av intervjuer med Bo 
och eleverna tillhör både Marc och Jerri den lilla grupp elever i NV-klassen som gör 
sin stämma hörd på lektionerna. Båda är också, enligt kamrater och lärare, 
framgångsrika i sina studier.  
274 Bo, Intervju 2:6. 
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Också Meliha och Emira får hjälp med oklarheter i texten och kan sedan 
själva arbeta vidare med sina repliker. Jerrie kämpar vidare med omar-
betningen av några långa repliker. Dino erbjuder sin hjälp men Jerri tack-
ar nej. Han är snart klar, säger han. Kenan och Dino diskuterar istället 
olika förslag till huvudbonad för Kung Oidipus.  
    Den passivitet som tidigare präglat gruppen har släppt. Nu arbetar 
Emira tillsammans med Jerri och ger förslag till förändringar. Efter en 
stund signalerar Jerri att omarbetningen är klar och han lägger fram ett 
förslag om hur de ska gå till väga. Den diskussion om läsning kontra 
gestaltning som följer avbryts av Meliha som är angelägen om att komma 
igång med repetitionerna. Hon tycker att de ska spela teater, inte bara 
läsa, och att de definitivt ska ha ambitionen att kunna allt utantill. Meliha 
har tidigare under lektionen i ett kort samtal med mig uttryckt sin oro för 
att det inte går så bra i hennes grupp. I arbetet med texten har hon tving-
ats inta en passiv roll. Hon har svårt att förstå texten och kan inte bidra 
så mycket i själva bearbetningen. Men nu vill hon snabbt komma igång. 
Kenan ställer återigen frågan: ”Ska vi spela teater eller ska vi bara läsa?” 
Dino föreslår att de ska spela in alla repliker och sedan mima men han 
får inget gehör för sitt förslag. Då 15 minuter återstår av lektionen börjar 
de läsa repliker mot varandra. Det går trögt och läsningen måste gång på 
gång avbrytas då ord och sammanhang blir oklara. Återigen blir det Jerri 
som förklarar och ger anvisningar för att gruppen ska komma vidare. 
Gruppen får också hjälp av Bo som kopierat en kort sammanfattning av 
pjäsens handling. 
    Jag har ett kort samtal med Marc och Jerri efter lektionen där de ut-
trycker olika uppfattningar om arbetet. Marc tycker att arbetet med pjä-
serna är trist, ytligt och meningslöst. Han förstår inte varför de ska spela 
teater i skolan, säger han. ”Det blir ju bara högläsning”. Jerri lyfter fram 
de problem gruppen haft med arbetsfördelningen men hoppas att ”det 
ska lossna nu” när texten är omarbetad. Han är optimistisk men önskar 
att de kunde få mer tid till repetitionerna för att öva in det hela ordent-
ligt.275  

                                                           
275 Observation 4, NV. 
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Picknick på slagfältet – ”Det blir en knallsuccé” 
Den fjärde gruppen har hunnit långt i sitt arbete med Picknick på slagfältet 
när jag första gången besöker dem. Gruppen, som består av Helen, Si-
mon, Qi och Maritza, har en del av sin rekvisita på plats och har också 
ordnat en ljudupptagning med explosioner och anfallande flygplan som 
ska användas i det parti av pjäsen de valt. De börjar med att roat lyssna 
på bandet och nickar godkännande. Därefter går de igenom vad som 
saknas av rekvisita och bestämmer vem som tar med vad. Efter att ha 
rett ut några smådetaljer om när och hur saker och ting ska ske sätter de 
igång med repetitionerna. Jag noterar att i den här gruppen löser eleverna 
problem och fördelar arbetsuppgifter snabbt och lätt. De är märkbart 
roade av sitt arbete och förhåller sig kreativt till uppgiften. Att arbetet 
har flutit på så bra gör att de ser fram emot uppspelet. De är övertygade 
om att resultatet kommer att bli roligt och bra.  
    Också i den här gruppen har eleverna insett att de måste ge publiken 
en förförståelse för att de ska kunna hänga med. De löser problemet 
genom att inleda med några kommentarer om den enkla scen de byggt 
upp. Karaktärerna får sedan presentera varandra och slutligen får publi-
ken en kort resumé av handlingen fram till gestaltningens början. Ele-
verna kan sina repliker och kan nu koncentrera sig på inlevelse och age-
rande; att inte prata för fort, att få med sina kroppar i spelet, att lyssna på 
varandra och ha publikkontakt. Arbetet är intensivt och eleverna hinner 
dra igenom avsnittet flera gånger. De repeterar, löser praktiska problem, 
diskuterar olika alternativa sätt att säga repliker och röra sig, provar igen, 
gör nya överenskommelser. Mot slutet av lektionen stämmer de av sitt 
arbete mot de tidsramar som gäller, planerar inför nästa lektion och på-
minner varandra om rekvisita som ska tas med.  
    I ett kort samtal efter lektionen berättar eleverna att det är första gång-
en under gymnasietiden som de fått möjlighet att arbeta på det här sättet. 
Det är roligt och annorlunda, säger de, till skillnad mot de lärarledda 
lektioner som de är vana vid i alla ämnen på NV. Att de nu får samarbeta 
kring en gemensam uppgift ser de som värdefullt också för relationerna i 
klassen. De har kommit närmare varandra. Någon elev påpekar att de 
borde ha arbetat så här i årskurs 1. 
     
Då jag åter igen besöker de olika grupperna noterar jag att det, förutom 
att ett intensivt repetitionsarbete pågår, har skett en del förändringar i 
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positioner och roller i ett par av grupperna. I den grupp som arbetar med 
Fadren har Tina tagit över rollen som ryttmästare och får nu kämpa med 
de långa replikerna. Jakob spelar Amman. Björn som från början inte alls 
ville spela teater visar sig ha lätt för att leva sig in i sin roll och spela 
övertygande. Kung Oidipus regisseras nu av Krister som vid mitt första 
besök i gruppen till en början hade svårt att engagera sig i arbetet med 
omarbetningen av texten. Krister tar också ansvar för att ta upp frågan 
om förlängd repetitionstid med Bo. Han motiverar behovet med hänvis-
ning till de inledande svårigheter gruppen haft med sitt manus. De får 
löfte om att redovisa sist vilket inte ger dem någon extra lektionstid. 
Gruppen får släppa ambitionen att lära sig replikerna utantill. Den sista 
lektionen får de möjlighet att repetera i aulan där uppspelet ska ske. Med 
Krister som ledare kämpar de in i det sista för att få rösterna att höras i 
den stora lokalen och för att få liv i spelet.276 

Eleverna och Bo utvärderar 

Ett par veckor efter ”föreställningarna” återkommer jag till skolan för att 
göra en uppföljande intervju med en grupp elever ur NV-klassen. Närva-
rande är några av de elever som jag tidigare intervjuat, Amal, Dino, Tina, 
Jane och Ida, samt Emira som ber att få delta. De ger intryck av att vara 
nöjda med sitt arbete men framför allt talar de om hur roligt de haft:   

 
Ida: Jag tyckte det var jättekul! 
Tina: Att man skulle göra nåt annat så, nåt roligt så där man inte behövde 
vara, ja man kunde liksom … Spela teater och så är roligare än att sitta och 
läsa i en bok t.ex. 
Ida: Man behöver inte vara så seriös och sen är det inga hemläxor.277  

 
Flickorna säger att de haft mindre hemarbete än vanligt under perioden 
trots att arbetet med pjäserna, åtminstone för Ida och Tina som hade 
stora roller, måste ha inneburit att de fått öva hemma för att lära sina 
repliker utantill. Jane har inte heller upplevt arbetet med att lära sig repli-
ker som hemläxa. Ida menar att det inte varit lika stressigt i skolan som 
det brukar vara och Tina lägger till att de under perioden har kunnat 
”slappna av och sånt, klä ut sig och sånt är roligt”. Dino tycker att den 
pjäs han arbetade med, Kung Oidipus, inte var så ”jätte, jätterolig … men 

                                                           
276 Observation 5, NV, Observation 6, NV. 
277 Gruppintervju 1, NV:3. 
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det var roligt för omväxlingens skull”. Han berättar att de i början mest 
satt och läste i boken. Samarbetet fungerade inte bra och det märktes på 
resultatet, säger han:  

 
Dino: Ja, vi övade aldrig riktigt seriöst för det var vissa, jag ville ju öva seri-
öst men det var ju vissa andra, vissa bara, vissa var ute i korridorerna hela ti-
den och var aldrig på lektionerna eller nåt sånt. 
LB: Så det här blev en chans att smita undan lite grann då? 
Dino: Ja, det var ju så! Så det går ju inte att öva, hoppa över typ en sån … 
roll. Det blir aldrig nåt bra.278  

 
Jag frågar eleverna vilket syftet var med arbetet och i den frågan råder en 
viss osäkerhet i gruppen: 

 
Ida: Nej, vi skulle väl bara roa oss! 
Jane: Nej, men det var väl så här att vi skulle lära oss lite om alla dom grup-
perna för det var ju en i gruppen som skulle forska om och berätta om … 
Tina: Berätta, ja precis! Men det blev väl inte så mycket så egentligen. 
Jane: Det blev inte så mycket. Han sa ju att äää (blir avbruten) 
Tina: Det var mest att vi tyckte det var kul. 
Jane: Han sa ju att han skulle dra igenom dom själv sen också. 
Tina: Mmm så att det var väl det. Det som var roligast det var ju att spela 
teater! 
(flera elever instämmer) 
LB: Ja, men om jag förstår er rätt … ni uppfattade ändå att huvudsyftet var 
att ni skulle få ett, en viss kunskap om dom här perioderna eller … var det 
det? 
Tina: Nej, inte huvudsyftet tyckte inte jag det var! 
Ida: Men vi visste att han hade en baktanke!  
Tina: Jaja, det visste man ju men … Han la inte fram det som så. 
Flera elever: Nej!  
Tina: Det gjorde han inte liksom att ja nu ska ni lära er detta alltså det var ju 
mer att … han la ju inte fram det så. 
Jane: Han kanske la fram det men vi märkte bara liksom, spela teater! 
Tina: I så fall missuppfattade vi det!279  

 
Det tycks som om eleverna har svårt att med säkerhet säga vad som var 
det egentliga syftet. Var det för att de skulle få spela teater och ha roligt 
eller skulle de också lära sig något om epokerna, författarna och pjäserna, 
den del av uppgiften som de valt att inte bry sig så mycket om? Någon 
missuppfattning är det, enligt min tolkning, inte tal om. Bo har vid flera 
tillfällen, som jag observerat, uppmanat eleverna, både i helklass och i 
                                                           
278 Ibid.:7. 
279 Ibid.:3. 
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grupperna, att inte glömma presentationerna. Trots det har eleverna valt 
att prioritera den del av arbetet som engagerat dem och krävt något nytt 
och annorlunda av dem.  
 I den uppföljande intervjun med Bo säger han sig vara nöjd med re-
sultatet. ”Det gick snarare bättre än vad jag trodde.”280 Han lyfter, liksom 
eleverna, fram att inställningen till arbetet varit positiv och att eleverna 
tyckt att det varit roligt:  

 
Så att mitt intryck är ju att det där gick bra och inte minst så har den där ut-
klädningssidan roat dem mycket. Det är det som dom lyckats bäst med skul-
le jag vilja påstå.281  

 
Det som inte gick bra, menar Bo, var de teaterhistoriska presentationer-
na: 
 

Dom är jag extremt missnöjd med för att de lästes innantill. De tittade inte 
upp och tillämpade inte någonting av den här redovisningstekniken som 
dom faktiskt bör kunna. Men dom var väl så fixerade vid det här andra så 
det gick inte.282 

 
Bo ger intryck av att vara besviken över att eleverna inte tagit uppgiften 
med presentationen på så stort allvar men samtidigt uttrycker han förstå-
else för att eleverna valt att satsa på dramatiseringarna som uppenbarli-
gen roat dem mer. Enligt eleverna har Bo lovat att kompensera för de 
bristfälliga presentationerna genom att själv gå igenom det teaterhistoris-
ka.283 Att presentationerna inte blev så bra verkar Bo ha överseende med. 
”Att stå där i aulan utan så mycket hjälpmedel gjorde det väl inte lättare 
kanske.”284 Bo accepterar den modifiering av uppgiften som eleverna 
gjort under processens gång, det vill säga att presentationerna tonats ner 
och vikten lagts vid dramatiseringarna. ”Ofta är det viktigaste att det blir 
lite glada skratt på vägen”, säger han.285  
 

Dom har ju varit positiva till det och tyckt att det har varit roligt, säger dom. 
Och mycket större målsättning än så har jag inte haft med det här. Jag har 
också lovat dom att dom ska slippa prov på det. Det ska dom inte behöva 

                                                           
280 Bo, Intervju 2:9. 
281 Ibid.:5. 
282 Ibid. 
283 Gruppintervju 1:3. 
284 Bo, Intervju 2:5. 
285 Ibid.:9. 
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göra men vi får väl … Jag får väl börja bli lite … jag måste ha lite under-
lag.286  

 
Bo hänvisar till att det är den första perioden av B-kursen och att kurser 
och kursmål inte alltid är det viktigaste. Samtidigt är det viktigt att han 
får underlag för betygsättningen. Bo menar att han kommer att få det 
betygsunderlag han behöver i det fortsatta arbetet där progressionen och 
lärarstyrningen är starkare och eleverna kan bedömas genom individuella 
prov och redovisningar:    

 
Nej den här första perioden så tar jag inte det [kurser och kursmål] så hårt, 
det måste jag säga. Det är inte det viktigaste. Däremot kommer det att växa i 
betydelse nu under period 2 och 3, då det kommer att bli mer gammel-
dags.287  
 

Att arbetet med pjäserna inte bli underlag för betygsättningen minskar 
arbetets kunskapsvärde för Bo och för eleverna. Varken Bo eller eleverna 
lyfter fram arbetet som en källa till kunskaper utan väljer att se det som 
ett tillfälle att slappna av och ha lite roligt, vilket kan ses som en följd av 
att kunskaper i NV-elevernas klassrum definieras som faktakunskaper 
och som kunskaper som kan mätas individuellt i ett prov. I gruppinter-
vjun framgår det att eleverna uppskattat att de fått en period då de kun-
nat slappna av mer och har roligt tillsammans men de talar också om att 
arbetet haft andra kvalitéer. Ida säger att trots att det blev konflikter och 
en del sura miner kom de ”närmare varandra, för det blir att man pratar 
mer”.288 Också i Tinas grupp fanns det olika åsikter. ”Men man får ju 
försöka komma fram till det som är bäst … men det gick ju alltså!”289 
Eleverna tar också upp skillnaden mellan att arbeta för sig själv och sina 
egna betyg och att arbeta kollektivt för ett gemensamt mål: 

 
Jane: Men alltså om man sitter med en bok då vet man ju liksom … jamen 
det är ju mina betyg och så. Men när man jobbar i grupp då vet man att om 
jag sabbar det här så kommer det att se dåligt ut för hela gruppen … och då 

                                                           
286 Ibid.:5. 
287 Ibid.:10. På Björkskolan läses Svenska A och B över tre terminer vardera. 
Eleverna läser B-kursens period 1 under vårterminen i årskurs 2 och period 2 och 3 
i årskurs 3. Det som ingår i kursen framöver och som Bo hänvisar till som ”mer 
gammeldags” är de litteraturhistoriska kurserna, språkhistoria, språksociologi samt 
förberedelse och genomförande av det nationella provet i svenska.  
288 Gruppintervju 1:4. 
289 Ibid.:5. 
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(blir avbruten) 
Tina: Ja visst, man tänker mer på andra!290 
 

I den avslutande gruppintervjun, som görs i slutet av årskurs 3, åter-
kommer vi till arbetet med dramatiseringarna och då finns också Jakob 
och Ola närvarande. Ola pekar på det sociala samspelet och att ”man var 
tvungen att öppna sig mer” som positiva inslag och Jakob menar att det 
viktiga var ”att man skulle samarbeta och komma överens”.291 Bo pekar i 
den uppföljande intervjun på liknande kvalitéer:  

 
Ja det var faktiskt ganska mycket den sociala biten, att lära känna varandra 
mer. Sen tyckte jag det var intressant att se hur dom löste problem och att 
de var väldigt motiverade att fixa det här. […] Och nån grupp var ju oerhört 
samspelt. Det känns som att alla fyra drog lika mycket framåt, den här Arra-
bal-gruppen upplevde jag så. Andra grupper var större och mer tungrodda 
och hade det besvärligt.292   

 
När jag frågar eleverna vad de lärt sig är det däremot inte samarbete, 
problem- och konfliktlösning eller sociala färdigheter, sådant som både 
eleverna och Bo talar om som kvalitéer i arbetet, eleverna i första hand 
tänker på: 

 
Tina: Att säga repliker utantill! 
Jane: Alltså vi har ju egentligen inte lärt oss nånting … väl, alltså vi har ju 
lärt oss pjäsen utantill men vi skulle ju egentligen … 
Ida: Jag har lärt mig fäktas! 
Jane: Det kommer du att ha nytta av! 
Tina: Nej men det är ju som du säger (till Jane) egentligen om man ser det i 
det stora hela så har vi inte lärt oss nåt men det kanske ändå har gett lite. 
Jane: Alltså om man hörde lite på dom här som vi redovisade då, pjäserna, 
då lärde man sig väl lite om det men det var ju inte så mycket och det mesta 
var ju att dom läste ur boken och det kunde man ju göra själv så det är ju 
inte så där jätteintressant.  
[…] 
Ida: Men jag tycker ändå vi har lärt oss, alltså detta var på svenskan väl, ja 
det var det. Jag tycker ju fler gånger man gör ett muntligt, alltså man pratar 
inför folk desto bättre blir man och det har vi ju gjort ju. Även om det var 
en pjäs så övade man hela tiden för framtiden.293    

 

                                                           
290 Ibid.:10. 
291 Gruppintervju 2:9. 
292 Bo, Intervju 2:8. 
293 Gruppintervju 1:6. 
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Trots att Bo uttryckligen skrivit i instruktionen för arbetet med dramati-
seringarna att de fick läsa innantill och att inlevelsen var viktigare har alla 
grupper från början målsättningen att de ska kunna sina repliker utantill. 
Jag menar att särskilt stor vikt lades vid detta att döma av de repetitions-
tillfällen jag observerade. En grupp tvingas av tidsskäl att ge upp denna 
målsättning under arbetets gång medan övriga med skiftande framgång 
försöker lära sig allt utantill. Bo beklagar den instrumentella attityd till 
lärande och kunskap som ofta präglar undervisningen i NV-klasser. Ele-
verna har sina strategier för att få så bra betyg som möjligt.294 Att elever-
na i NV lägger så stor vikt vid att lära sig replikerna utantill kan delvis ses 
som ett utslag av en sådan strategi. I deras skolvardag är det just förmå-
gan att kunna reproducera sådant som andra sagt eller skrivit som i första 
hand belönas och inte ett självständigt skapande eller uttryck för fantasi, 
kreativitet och inlevelse.  
 Jane menar att det trots instruktionen funnits en uppfattning hos 
eleverna att Bo ändå ville att de skulle kunna replikerna utantill. ”Man 
tänkte ju, för han vill ju ändå att man ska kunna det utantill, eller det 
tycktes så, alla försökte ju kunna det utantill.”295 Janes erfarenhet säger 
henne att lärare blir imponerade av att man kan ”läxan” utantill oavsett 
vad som står i en instruktion. Den finns alltså en dold agenda som ele-
verna känner av, ett dolt krav som eleverna försöker få syn på och sedan 
anpassa sig till, trots att läraren sagt sig ha andra avsikter. Andra skäl till 
att eleverna vill kunna sina repliker utantill kan vara att de vill vara seriö-
sa, känna att det är på riktigt, och att de är medvetna om att det blir svå-
rare att samspela, nå ut och göra en övertygande rolltolkning om man 
har näsan i sitt manus.  
    Replikväxlingen ovan avslöjar också vad det är för slags kunskaper 
eleverna uppfattar att de egentligen förväntas inhämta genom arbetet 
med pjäserna, i det här fallet kunskaper i teaterhistoria, och de anar också 
här en dold agenda. Det viktiga kanske var att de skulle lära sig något om 
perioderna eller träna sig i muntlig färdighet, resonerar eleverna, men när 
de väl fått fria händer väljer de att styra arbetet bort från den formella 
kunskapen. De väljer istället samspelet och interaktionen, att engagera sig 
i en gestaltning, att arbeta med sin röst, sitt ansikte och sin kropp. Och 
för att det ska kännas som på riktigt väljer de att också lära sig replikerna 
                                                           
294 Bo, Intervju 2:4. 
295 Gruppintervju 1:9. 
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utantill, vilket samtidigt blir en eftergift för ett krav som de uppfattar 
finns, även om det är outtalat.   
    I arbetet med att förhandla, argumentera, lösa problem, tolka och 
förstå, använder de sig av sig själva och varandra som resurser. Här kan 
erfarenheter från vardagslivets roller och interaktioner med krav på att 
uttrycka och göra intryck komma till användning. Eleverna visar prov på 
mediespecifika kompetenser som gör det lättare för dem att självständigt 
genomföra sina uppgifter och sannolikt också bidrar till elevernas positi-
va upplevelser av arbetet med pjäserna. Det rör sig om kunskaper inom 
t.ex. musik- och teaterproduktion som eleverna förvärvat i verksamheter 
de ägnar sig åt på fritiden eller via tidigare skolerfarenheter. Dessa kun-
skaper blir byggstenar i det gemensamma projektet. Bredden i de kun-
skaper och erfarenheter och i de olika semiotiska system som kommer 
till användning skapar utrymme för ett mer mångfacetterat, multimodalt 
meningsskapande (Liberg 2003a:32). Vid sidan av det verbalspråkliga får 
eleverna i sina dramatiseringar skapa mening med hjälp av rörelse, mi-
mik, gester, kläder, ljudillustrationer, symboler och ting. Den kunskap de 
behöver för att lösa sin uppgift på ett för gruppen tillfredsställande sätt 
är socialt distribuerad, dvs. den är fördelad på olika individer i gruppen, 
vilket innebär att lärandet måste vara socialt och bygga på interaktion 
mellan individer med olika kunskaper och erfarenheter (Dysthe 
2003b:44). Någon har spelat teater förr och kan ge kloka regianvisningar. 
Någon annan har tagit sig tid att läsa hela pjäsen och kan ge alla en för-
ståelse för helheten. En tredje är flink med pennan och orden och kan 
snabbt förenkla de svåra replikerna och göra strykningar utan att innehål-
let går förlorat. En fjärde kan göra effektfulla ljudillustrationer, välja rek-
visita och kläder.    
    Att den kunskap som eleverna äger enskilt och tillsammans tas till vara 
i arbetet med dramatiseringarna gör att eleverna får nya kunskaper om 
sig själva och varandra. De får också kunskaper om hur de kan förhålla 
sig till varandra i just det här sammanhanget. Eleverna går in i nya roller 
och positionerar sig i förhållande till varandra på ett sätt som avviker från 
de roller och positioner som råder i den vanliga klassrumsundervisning-
en. Klassrummets kommunikation för överföring av kunskap har bytts 
ut mot kommunikation som flerstämmig handling, i fiktion och i interak-
tion om gestaltning av fiktion. Elever som i klassrummet har en lyssnan-
de och reciterande roll och som sällan upplever att de kan bidra med sin 
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kunskap eller sin erfarenhet, elever som kan känna en stor osäkerhet 
inför att behöva säga någonting, inkluderas här i ett aktivt deltagande och 
medskapande där de verkligen har något att säga, dels i förhandlingar 
och diskussioner om själva iscensättningen men också i form av repliker i 
ett drama. Tina lyfter fram det värde som kan ligga i att få sin stämma 
hörd i skydd av en roll att spela, särskilt för den som känner sig otrygg i 
klassrummet:  

 
Ifall det är någon som inte vågar vara sig själv i klassrummet, inte vågar säga 
vad dom tycker, spelar man då teater så spelar man ju nån annan. Då behö-
ver man ju inte vara sig själv.296  
  

Eva-Kristina Olsson, litteraturvetare och dramapedagog, presenterar i 
Att vara någon annan (2006) fler aspekter på vad det kan innebära för unga 
människor att arbeta med teater i skolan. Att spela någon annan ”kan 
innebära en välbehövlig avkoppling från det tonåriga vardagsjaget” och 
”bidra till det egna identitetsbygget” (1). Olsson lyfter också fram didak-
tiska potentialer i mötet med det främmande i karaktärens egenskaper 
och livsvärld, där elevernas fantasi och inlevelse utmanas. En annan 
aspekt är att de sociala rollerna och interaktionen i gruppen och mellan 
lärare och elever förändras (1).    
    Genom arbetet med pjäserna i NV-klassen skapas en ny arena för 
identitetsbyggande där fler och delvis andra elever får möjlighet att bli 
synliga, också för sig själva, än i den vanliga klassrumsundervisningen. 
Bo nämner särskilt Tina och Nina som båda är tysta elever i klassrummet 
men som på olika sätt utmärker sig i arbetet med dramatiseringarna: 

 
Det kan jag nog tycka att Tina som spelade Ryttmästaren, hon hade en stor 
roll och hon genomförde den riktigt bra, tyckte jag. Inte att hon övertygade 
kanske som ryttmästare men att hon gjorde det ganska bra. 

      […] 
Och också Nina gjorde sin roll väldigt bra. Hade lärt sig alltihop utantill. 
Hon är ju annars en sån som kan vara väldigt sur och vill inte och är väldigt 
passiv. Men det där tyckte hon var roligt.297  

 
Emellertid finns det, som vi tidigare sett, också elever som inte tycker 
om att spela teater, i alla fall inte på skoltid. Marc är ett exempel på en 
elev som är kritisk till dramatiseringar som arbetssätt. Hans argument är 
                                                           
296 Gruppintervju 1:7f. 
297 Bo, Intervju 2:6. 
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att det inte finns tid och möjlighet att nå ett bra resultat inom de ramar 
som skolan ger. Han väljer att dra sig tillbaka från sin position som en av 
de ledande eleverna i klassen, tar en liten roll, som han enligt Bo gör bra, 
och ber att få arbeta individuellt med presentationen av författaren och 
epoken istället.298 Att agera inför publik på en scen känns osäkert för 
Björn. Han ber att få en liten roll i Fadren och bär istället huvudansvaret 
för faktapresentationen. Rollen som Nöjd kom Björn att göra med pon-
dus och han var en av de få som hördes till sista bänkraden. 

Engagemang och delaktighet  

Enligt språkvetaren Dysthe (1995) är äkta engagemang och delaktighet två 
viktiga villkor för lärande. Hur ser dessa villkor ut i arbetet med NV-
klassens dramatiseringar? Vad äkta engagemang är kan naturligtvis ifråga-
sättas men Dysthe menar att när eleverna visar intresse och engagemang 
för innehållet, ämnet eller de frågeställningar som ska behandlas så är det 
äkta till skillnad från s.k. procedurengagemang som avser det som eleven 
gör för att framstå som en god eller duktig elev (238). I procedurenga-
gemang ingår strategier för att framstå som en intresserad och uppmärk-
sam elev som gör sina uppgifter men också, enligt min tolkning, strategi-
er för att undvika att framstå som okunnig, t.ex. att noga välja när och 
om vad man kan yttra sig i klassrummet. Det engagemang som Dysthe 
menar är äkta respektive procedurengagemang är emellertid inte så lätta 
att skilja åt. Ett exempel på detta är att NV-eleverna i sitt arbete med 
pjäserna lägger så stor vikt vid att lära sig replikerna utantill trots att de 
har begränsat med tid och trots att läraren uppmanar dem att lägga större 
vikt vid inlevelse än att kunna utantill. Elevernas förhållningssätt kan ses 
som ett procedurengagemang, man lär sig utantill för att göra intryck på 
läraren, men också som ett äkta engagemang om man väljer att lyfta fram 
elevernas strävan att göra gestaltningen så levande och så på riktigt som 
möjligt.   
    Jag menar att ett engagemang för uppgiften initialt väcktes, hos de 
flesta elever, av att arbetet med pjäserna upplevdes som något nytt och 
annorlunda, jämfört med lärarstyrd helklassundervisning och uppgifts-
lösning i smågrupper som eleverna är vana vid i NV-klassen. Engage-
manget gällde alltså inte ämnet eller någon specifik frågeställning, dvs. 

                                                           
298 Ibid. 
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engagemanget uppstod inte genom att innehållet i pjäserna upplevdes 
som tematiskt relevant (Smidt 1989:131). Viktiga betingelser för engage-
mang som fanns närvarande i arbetet var däremot att eleverna kände att 
de kunde bidra med sina kunskaper och erfarenheter, att arbetet gav 
utrymme för kreativitet och initiativ och att eleverna efter de inledande 
direktiven hade en stark kontroll över arbetsprocessen och delvis också 
tog kontroll över målen för arbetet. Detta ledde till att ambitionsnivån 
generellt sett blev högre än vad läraren avsett när det gällde dramatise-
ringarna men lägre när det gällde de teaterhistoriska presentationerna. 
    Engagemang står i ett nära förhållande till delaktighet. På engagemang 
följer en vilja att delta och genom delaktighet blir man engagerad. Arbe-
tet med dramatiseringarna gav eleverna möjlighet att vara aktiva deltagare 
och medskapare i ett kreativt arbete där elevernas olika kunskaper togs 
till vara. I dialog och samspel fick de möjlighet att agera som aktiva 
språkanvändare i autentiska situationer för att lösa problem, lägga för-
slag, diskutera, organisera och förhandla.  
 Den lust och glädje som de intervjuade eleverna ger uttryck för kan 
vara ett resultat av att arbetet med pjäserna svarat mot både regressions- 
och progressionsbehov. De har kopplat av och haft roligt samtidigt som 
de ställts inför nya utmaningar. Den subjektiva relevans eleverna finner i 
arbetet verkar i huvudsak ligga i det sociala (Smidt 1989:26f, 131). De har 
fått möjlighet att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål, lärt känna 
varandra bättre och fått möjlighet att framställa sig själva på nya, ibland 
oväntade sätt, för varandra. I arbetet med pjäserna pågår ett intensivt 
identitetsarbete. Eleverna får möjlighet att pröva identiteter och kompe-
tenser som tidigare inte blivit synliga i relationen med klasskamraterna. 
Med undantag för den grupp som arbetade med Kung Oidipus, där stäm-
ning i gruppen initialt var dålig, var den sociala relevansen en stark driv-
kraft i arbetet. Däremot syns varken i arbetet med pjäserna eller i den 
följande utvärderingen med eleverna och Bo några spår av tematisk rele-
vans. Pjäserna har inte valts för att de bär på ett specifikt innehåll, ett 
problem eller en fråga, som det är viktigt att uppmärksamma och disku-
tera utan för att de kan ingå i det kronologiska studiet av litteraturens 
historia. Varken det innehåll som pjäserna gestaltar eller det innehåll som 
eleverna skapar genom sina dramatiseringar blir föremål för diskussion. 
Också i de teaterhistoriska presentationerna är innehållet i pjäserna och 
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de frågor det kan väcka hos eleverna underordnat. Det är fakta om för-
fattare, dramer och epoker som eleverna redogör för. 
 Både Bo och flera av eleverna ställer sig tveksamma till om något 
egentligt lärande har ägt rum i arbetet med pjäserna. Eleverna har haft 
roligt, det är allt. Positiva kvalitéer som att de lärt känna varandra och 
övat sig i att samarbeta lyfts fram av både Bo och eleverna, däremot inte 
att det handlar om kunskapande och kommunikation. I ”Lärarens pro-
jekt” är det däremot just det som både eleverna och Bo definierar som 
kunskaper som är det centrala. 

Lärarens projekt     
I början av elevernas sista termin på gymnasiet följer jag ett undervis-
ningsförlopp där de litteraturhistoriska avsnitten realism och naturalism 
studeras. Under fyra veckor, med två lektioner á 60 minuter per vecka, 
behandlas ismerna och författarna Flaubert, Dickens, Dostojevskij, Zola 
och Strindberg. Läromedlet är Dikten och vi (Brodow m.fl. 1991a) med 
tillhörande antologitexter. Eleverna läser också under perioden romanen 
Thérèse Raquin (Zola 1867). Såväl de litteraturhistoriska avsnitten som 
läsningen av klassiker och samtida litteratur examineras i NV-klassen via 
skriftliga prov. I den aktuella delkursen sker examinationen via två skrift-
liga prov, ett prov på det litteraturhistoriska avsnittet och ett på roma-
nen. Lektionstiden ägnas åt lärarledda genomgångar då eleverna för an-
teckningar, arbete med antologitexter och tillhörande uppgifter samt 
förhör. Det blir ett lektionsförlopp med högt tempo där en författare per 
lektion behandlas.  

Litteraturhistoria och ordkunskap 

Den första lektionen ger Bo en kort introduktion till realismen och hög-
läser sedan avsnittet ”Tag fast tjuven” ur Dickens Oliver Twist (1838). 
Elevernas uppgift blir därefter att svara på frågor om vad samhällskriti-
ken i texten riktas mot och vad som kan sägas vara realistiska drag. Inter-
aktionen har förhörskaraktär och sker i huvudsak mellan Bo och några 
enstaka elever som räcker upp handen. Också elever som inte räcker upp 
handen blir emellanåt ombedda att svara. De svarar kort och trevande, 
med en eller ett par ord gissar de sig fram till ett svar. Bo korrigerar och 
fyller ut med kommentarer om hur samhället och den sociala situationen 
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för fattiga människor såg ut på 1800-talet. Han berättar om Dickens liv 
och den tid han levde i och uppmanar eleverna att anteckna de stödord 
som skrivs på tavlan. Lektionen skiftar fokus från litteratur, författare 
och samhälle till ordkunskap. Ord som realism, karikatyr, ironi och cliffhan-
ger skrivs på tavlan och antecknas av eleverna. ”Om det är något jag kan 
lära er så är det ord”, säger Bo.299 
    Nästa lektionspass handlar om Flaubert och Madame Bovary (1857). 
Eleverna ska läsa ett utdrag ur romanen och tillsammans arbeta med 
följande uppgifter: Försök sammanfatta herr och fru Bovarys viktigaste 
egenskaper. Får någon av dem läsarens sympati mer än den andra? Vilka 
berättarperspektiv finns?  
    Eleverna läser texten och flyttar sedan ihop i smågrupper för att lösa 
uppgifterna. Diskussionerna är lågmälda. Eleverna söker svaren i texten, 
de skriver och stämmer av med varandra. Flera elever ställer frågor om 
berättarperspektiv och Bo avbryter för att förklara att han är ute efter 
”med vilkas ögon saker ses”. Från elevhåll föreslås både Emma och 
Charles men Bo uppmanar eleverna att räkna rader för att få veta vem 
som dominerar. ”Se det rent kvantitativt! Räkna rader! Då får vi svar på 
författarens sympatier!” Eleverna räknar och markerar perspektivbyten i 
texten. När åtta minuter återstår av lektionen är det dags för en gemen-
sam genomgång. Bos kommenterande utvikningar dominerar och någon 
dialog utifrån de uppgifter som eleverna arbetat med blir det inte. Bo 
måste skynda på och tendensen att själv besvara frågorna förstärks. ”Det 
är Emma som dominerar”, konstaterar Bo och går snabbt vidare till yt-
terligare några fakta om Flaubert. Bara ett par minuter återstår av lektio-
nen då Bo ber eleverna anteckna nyckelord under tiden han talar efter-
som han inte hinner skriva dem på tavlan. Tre pojkar stannar kvar för att 
kontrollera och komplettera sina anteckningar som de vet är viktiga inför 
provet.300  
    Dostojevskijs Brott och straff (1866) är temat för den tredje lektionen. 
Bo ger först lite bakgrundsfakta om författaren. Därefter är det elevernas 
tur att läsa högt ett litet stycke var. Under läsningen förhör sig Bo hela 
tiden om elevernas ordförståelse. Läsningen stannar upp vid ord som 
resolut, pant och oförhappandes där betydelsen först måste redas ut innan 
läsningen kan återupptas. Det blir till en början många och täta avbrott i 
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300 Observation 8, NV. 
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elevernas läsning. Orden slagen och harskinnspäls får fel betoning, ordet 
erinrade blir erinerade och alnslång blir alslång. Bo avbryter och låter någon 
annan elev läsa ordet rätt. Läsningen fortskrider och allt färre ord kom-
menteras trots att eleverna fortsätter att staka sig på ord som förströddhet 
och karlar. Efter läsningen säger Bo att han tycker att eleverna läser bra, 
med inlevelse och oftast rätt men frågar sedan hur många fel de tror att 
han rättat under läsningens gång. Simon gissar en tredjedel och Bo ger 
honom rätt. Bo frågar också Nina om hon nu vet vad ordet erinra bety-
der. Nina har glömt och frågan går vidare till Jakob som inte heller kan 
svara. Dino ger till slut rätt svar.  
    Större delen av lektionen har gått och när det är dags att ta itu med 
uppgifterna är det 10 minuter kvar. Eleverna besvarar snabbt frågan om 
hur Raskolnikov uppträder i det aktuella skeendet och Bo kan gå vidare 
med en genomgång av berättarteknikens karaktäristiska drag; korta, 
fragmentariska meningar, det oavslutade rastlösa berättandet, den inre 
monologen, stream of consciousness. Nyckelorden skrivs på tavlan. Han 
talar kort om övermänniskoteorier. Poe och Hitchcock nämns. Fler fakta 
om Dostojevskij fylls på men tiden rinner iväg. Plötsligt tvekar Bo och 
säger att eleverna kan läsa själva i läroboken. Istället vill han läsa ett kort 
stycke om skenrättegången mot Dostojevskij ur läroboken. Eleverna 
passar under tiden på att hinna ifatt. Det gäller att få med precis allt som 
skrivits på tavlan. Efter högläsningen skriver Bo raskt ”Bröderna Karama-
zov 1880” och ”psykologisk realism” på tavlan. Tomas frågar vad psyko-
logisk realism betyder och får ett snabbt svar: ”Det rör sig om att återge 
den inre verkligheten”. Bo lägger till ”Idioten 1868” och säger att de nu 
har tre av världslitteraturens stora verk. Lektionen lider mot sitt slut. Bo 
fyller på med fler fakta och skriver ord efter ord. Utan att ställa några 
frågor skriver eleverna av; Tolstoj, Solsjenitsyn, den ryska mysticismen, 
slavofili, tzaren, ortodoxin.301  

Mönster för deltagande i helklassundervisningen 

Det är sista lektionen före provet. På programmet står ”Strindberg som 
samhällskritiker”. Bo talar inledningsvis om det kommande provet. ”Det 
blir tufft”, säger han. Dagens uppgift blir att läsa ett avsnitt ur Tjänste-
kvinnans son (1886-87) och Bo markerar att alla måste vara beredda att 
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besvara frågorna: Vilken bild får man av Johan? Hur skildras fadern? 
Modern? Vilken generell kritik mot familjen som institution framförs?  
    Eleverna arbetar med texten och tillhörande uppgifter och därefter är 
det dags för en genomgång där Bo ställer frågor och eleverna ger korta 
svar som Bo följer upp på olika sätt, ibland med korta föreläsande parti-
er. Lektionen följer samma mönster som tidigare lektioner i det att fokus 
hela tiden skiftar mellan å ena sidan ordkunskap, å andra sidan frågor om 
textens vem, vad, när, var och varför. Det höga tempot i helklassunder-
visningen finns kvar, liksom en avslutande påfyllning av fakta om den 
aktuella författarens liv och författarskap. Fragment av den avslutande 
föreläsningen, i form av titlar, årtal och ord att kunna, finns vid lektio-
nens slut kvar på tavlan.  

Den sista lektionen har observerats men finns också inspelad på MD-
spelare och gör det möjligt att närmare analysera hur mönstren för delta-
gande ser ut i NV-elevernas klassrum. Eleverna har just avslutat arbetet 
med textläsning och uppgiftslösning och Bo inleder genomgången av 
dagens frågor:  

 
Bo: Ja, då är det mina frågor här till ”Tjänstekvinnans son”. Vilken bild får 
man av Johan? 
Ann: Alltså att han kände sig liksom oönskad för han föddes och det gick 
inte så bra för familjen och sen liksom utanför äktenskapet och … dom 
uppskattade inte han … känner han. 
Bo: Nej … det står nånting där om att ungefär i varje familj finns det favori-
ter. 
Ann: Mmm … 
Bo: Ni som är syskon … vilka har syskon här i klassen. Ja, tycker ni att det 
stämmer att det finns nån i syskonskaran som är favoriten … som mamma 
och pappa tycker bäst om eventuellt? (tystnad) Pappa tycker bäst om eller 
mamma tycker bäst om? (Bo drar ut på frågan. Ingen elev är beredd att svara) Dom 
som tycker att det är så räcker upp en hand! … Jaha då har ni fantastiskt 
framgångsrika föräldrar som lyckas stödja det där väldigt väl. Hur dom 
egentligen ser på det. Men det är ett problem för honom, han känner sig 
som ingens favorit. Men det var en som ändå tog hand om honom lite 
grann. Vem var det då? Helen! 
Helen: Hon tjänstekvinnan! 
Bo: Ja, dels är det hon som är snäll då och tröstar honom, vyssar och vaggar 
lite. Jeanette! 
Jeanette: Hans mormor! 
Bo: Ja, och hon lärde honom något som är viktigt här i livet. 
Jeanette: Hon lärde honom läsa! 
Bo: Ja, just det! Mmm Johan han har en egenskap till som Strindberg lyfter 
fram rätt mycket … Han känner sig oönskad och … Tina! 
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Tina: Han är känslig rätt mycket! 
Bo: Ja … lätt för att gråta mmm 
Ola: Han är rädd för att göra, göra fel … alltså för då får han stryk. 
Bo: Ja … det får han rätt mycket och han har alltid gjort fel verkar det som 
också. Hur skildras fadern här då Maritza? 
Maritza: Ääää han är hård … och sträng! 
(tystnad) 
Bo: Tycker August Strindberg det? 
Maritza: Ja! 
Bo: Hur skildras modern då? 
Maritza: Hon är omtänksam … men hon är ändå alltså opålitlig. Hon … 
alltså … barnen kommer till henne så berättar hon för fadern vad dom har 
gjort och så … 
Bo: Och vad har hon sagt innan pappa kommer hem, tror du? 
Maritza: … Ja, att hon inte ska berätta nånting. 
Bo: Nej, det är inte det! … Ida! 
Ida: Hon hotar väl med att hon ska berätta det. 
Bo: Vänta bara tills pappa kommer hem då ska du få se på annat! Och så 
kommer han hem där och sen är alla ungarna livrädda och sitter i ett hörn 
och skakar. Hur kul är det? … Det är nog så att Strindberg har rätt mycket 
sympati för den här fadern i alla fall. Han tycker nog att han har det rätt 
otacksamt, han jobbar och sliter och … familjen är faderns ankarsmedja står 
det, där är han fastkättrad, jobbar och sliter och har det eländigt och så 
kommer han hem och måste vara, jag ska inte säga bödel men … verkställa-
re av straff i alla fall. Och det är en roll som han inte har bett att få, utan den 
ska han bara ha.  
(Bo gör här en längre utläggning om fadern och modern som så småningom resulterar i en 
ny fråga)  
Vad är en amma för nånting då? … Jakob!302   

 
Den språkliga interaktionen i ett klassrum styrs av institutionella och 
kulturella regler och normer, också sådana som ligger bortom möjlighe-
ten till direkt påverkan från elever och lärare som t.ex. läroplansdirektiv 
och skolkulturella mål och värderingar. Närmare elever och lärare finns 
sociala och maktrelaterade mönster, mer eller mindre öppna för förhand-
lingar, för hur deltagandet i klassrummet konstrueras. Dessa mönster 
bestämmer lärares och elevers olika möjliga positioner och graden av 
ömsesidighet i deras relationer. En deltagarstruktur definieras som de 
spelregler som gäller för vem som kan säga vad, när och till vem 
(Hundeide 2003:154). Samtalssekvensen ovan ger exempel på en delta-
garstruktur som är vanlig i lärarledda helklassamtal, den s.k. IRE-
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strukturen.303 Den tredelade rörelsens struktur börjar med en initiering (I), 
vanligen en lärarfråga som oftast avser känd information. Därefter följer 
en respons (R) i form av ett elevsvar. Den tredje delen utgörs av en evalue-
ring (E), där elevens svar utvecklas eller kommenteras av läraren 
(Nystrand 1997:12). 
    De drag som kännetecknar IRE-strukturen återfinns i NV-klassens 
helklassundervisning. Det är alltid Bo som bestämmer och initierar sam-
talsämnet och tilldelar eleverna ordet. De frågor som ställs är till övervä-
gande delen icke-autentiska, i betydelsen att den information som efter-
frågas redan är känd för den som frågar.304 Bo får därigenom kontroll 
över samtalets innehåll och kan styra elevernas uppmärksamhet mot ett 
innehåll som är på förhand givet. Vad Bo gör är att kontrollera att ele-
verna besvarat frågorna i syfte att förbereda eleverna för det kommande 
provet. Provet är målet och det som gås igenom och bearbetas under 
lektionerna har enligt den kod som gäller för arbetet i NV-klassen en 
tydlig inriktning mot att eleverna ska få så bra resultat som möjligt på 
detta prov. Provfokuseringen förstärks ytterligare av att Bo delar ut en 
lathund med tydliga anvisningar om vad som gäller inför provet: vilka 
författare och verk som kan bli aktuella, att de ska kunna redogöra för 
innehållet och berättartekniken i behandlade texter, att samhällskritiken 
hos Strindberg är det centrala samt att de ska kunna förklara aktuella 
termer.  
    I NV-klassens undervisning positionerar sig Bo som förmedlare av 
kunskaper om kulturarvet. De texter som används ses som behållare för 
korrekta svar på i huvudsak textrelaterade frågor och blir inte utgångs-

                                                           
303 Strukturen har fått olika namn hos olika forskare och författare. I benämningen 
IRF betonar den tredje versalen turens uppföljande karaktär medan E i IRE står för 
evaluering. Strukturen kallas också ibland för den triadiska dialogen (Grøver 
Aukrust 2003:168).   
304 Autentiska frågor definieras av Nystrand (1997) som frågor där den som ställer 
frågorna inte har ett i förväg bestämt svar. Autentiska frågor ställs för att få 
information om vad t.ex. eleverna tänker och kan och inte för att kontrollera att de 
kan återge fakta ur t.ex. en lärobok eller vad andra tänkt och sagt. Den autentiska 
frågan uppmuntrar till dialog eftersom den tillåter olika svar och öppnar upp för 
elevernas egna tankar och idéer, i motsats till testfrågor som bara har ett möjligt rätt 
svar (Nystrand 1997:38). Definitionen är inte helt oproblematisk eftersom frågor av 
förhörskaraktär, där läraren ställer frågor t.ex. för att få en uppfattning om vad 
eleverna kan eller för att tillsammans med dem repetera ett stoff innan de går vidare, 
också kan sägas vara autentiska. 
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punkt för elevernas utforskande och tolkande arbete. Eleverna uppmunt-
ras till att engagera sig i det kommande provet inte i den litteratur de 
läser (Nystrand 1997:82). Förhållandena leder till en IRE-struktur med 
förhörskaraktär där utrymmet för diskussion minimeras. Bo försöker dra 
in elevernas liv och världen utanför klassrummet i arbetet med texten 
men det går trögt. Eleverna blir tysta och utrymmet för deras frågor, 
tankar och idéer i kunskapsbygget blir litet. Istället positionerar sig ele-
verna som mottagare av färdiga kunskaper, kunskaper som ägs av andra, 
och som det är deras uppgift att lära sig utantill.  
    I den återgivna sekvensen ställer Bo de frågor som styrt elevernas 
läsning av utdraget ur ”Tjänstekvinnans son”. Det visar sig under lektio-
nens gång att det är svårt för eleverna att besvara frågor som ligger utan-
för den ram som Bo från början gett aktiviteten. Ett exempel är när Bo 
tar upp förhållandet att Johan får skulden för att en vinflaska försvunnit 
och ställer frågan vem det var som egentligen druckit ur den. ”Det får 
man veta som läsare. Var det någon som upptäckte det? Jag hade ingen 
fråga på det.” Ingen räcker upp handen. Bo nickar till en elev men får 
bara ett ”Va?” till svar:  

 
Bo: Jag trodde du räckte upp handen. Nån som upptäckte vem som egentli-
gen hade smuttat ur vinflaskan? … Nej, det var i alla fall inte Johan. Man får 
veta att Johan är oskyldig, det får man veta som läsare och det är viktigt. Det 
var faster som ”begagnade” sig av buteljen och som drack ur den. Ja, och 
det där måste ju Johan erkänna fast han inte har gjort det.305  

 
Bo antyder genom tillägget ”Jag hade ingen fråga på det” att detta är 
något som egentligen ligger utanför det som han kan förvänta att elever-
na ska kunna svara på. Eleverna har i sin läsning haft uppmärksamheten 
riktad mot att ur texten abstrahera den information som ger svaren på 
frågorna. De har styrts mot en övervägande efferent läsning av texten 
(Rosenblatt 2002:41). Det handlar om att lösa ett antal uppgifter, dvs. att 
läsa selektivt i ett praktiskt syfte. När läsningen är avslutad återstår svaren 
på de frågor de haft med sig in i läsningen, vilket kan förklara varför Bo 
själv måste besvara frågan om vem som druckit ur vinflaskan. 
    NV-elevernas responser i det längre utdraget ovan riktas enbart till Bo 
och är ofta korta, ”Hon tjänstekvinnan!”, ”Hon lärde honom läsa”. 
Ibland blir svaren trevande och gissande, ”Hon är omtänksam … men 

                                                           
305 Inspelad observation 10, NV. 
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hon är ändå … alltså opålitlig”. Replikskiften mellan elever förekommer 
inte mellan Bos initiering och evaluering/uppföljning. Evalueringen kan 
ha en bekräftande karaktär, ett kort ”Ja” eller ”Ja just det” följt av en 
kommentar eller övergång till nästa fråga. Uppföljningen kan bestå av en 
fråga som kräver ett förtydligande, ”Tycker Strindberg det?”, eller ha 
korrigerande karaktär. I det senare fallet fullbordas korrigeringen genom 
att frågan går vidare till en annan elev, ”Nej det är inte det! … Ida!” En 
vanlig uppföljning är en längre illustrerande eller faktapåfyllande kom-
mentar som avslutas med en ny fråga. 
    Deltagarstrukturen i NV-klassen stämmer väl överens med Nystrands 
beskrivning av s.k. recitativa klassrumssamtal (pseudosamtal) vars syfte 
är att överföra information och där elevernas tänkande och lärande be-
gränsas då deras roll reduceras till att återge vad andra sagt och skrivit 
(Nystrand 1997:6). Huruvida IRE-strukturen i sig fungerar hämmande 
eller främjande för lärande är en bland forskare omtvistad fråga. Å ena 
sidan bedöms IRE-strukturen som ett hinder för utvecklingen av elever-
nas självständiga tänkande. Å andra sidan finns det studier som lyfter 
fram att IRE-strukturen kan lämpa sig väl för att involvera eleverna i 
utforskande och problemlösande samtal (Grøver Aukrust 2003:175ff). 
    Nystrand är i huvudsak kritisk till IRE-strukturen som han beskriver 
som ritualiserande och kontrollinriktad, den placerar eleverna i en passiv 
roll och är ett uttryck för makt- och auktoritetsrelationer (Nystrand 
1997:13). Hans egna undersökningar tillsammans med Kachur och Pren-
dergast (1997) visar dock att IRE-strukturen under goda betingelser kan 
fungera som ett redskap för att lyfta fram och bygga vidare på elevernas 
egna bedömningar och uppfattningar genom s.k. ”uptakes” (39, 75ff). 
Det avgörande för lärandepotentialen i samtalen var uppföljningens kva-
litet och att eleverna utmanades att tänka, tolka och skapa ny förståelse. 
Hos de forskare och författare som betonar kulturell överföring finns det 
en tendens till en hög värdering av lärandepotentialerna i IRE-strukturen 
(Grøver Aukrust 2003:181). Det sociokulturella perspektivet betonar 
istället kunskapen som dialogiskt konstruerad genom samarbete i fysiska 
och sociala kontexter där möjligheten till aktivt deltagande ses som avgö-
rande för lärandet (Dysthe 2003b:41).  
    I den sociokulturella traditionen görs en skillnad mellan två olika for-
mer av internalisering, bemästrande och appropriering (Wertsch 1998:46f, 
53f). Bemästrande betyder att överta något och stämmer väl överens 
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med synen på lärande och bildning som kulturell reproduktion. Att be-
mästra något innebär att man t.ex. kan utföra en handling eller använda 
ett redskap på rätt sätt. Bemästrande kan sägas vara ett stadium som 
föregår appropriering. Appropriering innebär att man gör kunskapen till 
sin egen, vilket förutsätter att det lärande subjektet väljer och bearbetar 
kunskapen i förhållande till sina erfarenheter. Denna begreppsmässiga 
distinktion kan kopplas till diskussionen om bildningens två poler, den 
objektiva och den subjektiva. Å ena sidan ses bildning och kunskap som 
ett målinriktat arbete mot givna förebilder som den lärande förväntas 
bemästra, å andra sidan som en ”relation mellan det vardagligt bekanta 
och det nya, okända och främmande”, en rörelse där målet är att göra 
kunskapen till sin (Gustavsson 1996:19). Mot bakgrund av resonemanget 
ovan kan den deltagarstruktur som utvecklas i NV-klassen sägas följa 
naturligt på den kunskaps- och bildningssyn som Bo representerar men 
Bo lyfter fram andra faktorer som också styr mot ett mer monologiskt 
klassrum.    
    Bos ideal är ”att kunna ha en dialogpedagogik” men han menar att det 
har blivit allt svårare eftersom eleverna ”har med sig så lite i bagaget”.306 
Den inspelade lektionen visar exempel på att Bo försöker dra in eleverna 
i en diskussion genom att fråga efter elevernas personliga erfarenheter 
eller åsikter men i dessa fall tenderar också de elever som annars aktivt 
svarar på frågor av förhörskaraktär att inta en mer avvaktande attityd 
eller bli tysta. När Bo i utdraget ovan frågar om eleverna upplevt att ett 
syskon favoriserats av föräldrarna är det ingen som vill svara trots att Bo 
drar ut på frågan och formulerar om den för att ge eleverna mer tid. Si-
tuationen löses genom handuppräckning. Kanske upplevs frågan som 
alltför känslig, alltför personlig, men det kan ju också vara så att ingen 
elev i klassen upplevt känslan av att vara mer eller mindre favoriserad. 
En annan möjlighet är att eleverna upplever att frågan i det här klass-
rummet och inför det kommande provet har låg relevansgrad. 
    Bo frågar också efter elevernas åsikter om Strindbergs kritik av famil-
jen som institution:  

 
Vad säger ni om den här kritiken nu då? Ligger det nånting i den? … Det är 
ju ni som…ni har ju vuxit upp i andra typer av familjer. Jag kan känna igen 
rätt mycket om det här … Det här med straff … Ja, nu får ni tycka någon-
ting här! … Amr, ligger det nånting i den här kritiken? 

                                                           
306 Bo, Intervju 2:4. 
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Eftersom ingen räcker upp handen ger Bo eleverna betänketid. Han 
uppmuntrar dem att ge sina synpunkter på Strindbergs kritik av familjen 
och att dela med sig av sina erfarenheter som han tror skiljer sig från 
Strindbergs och hans egna, ”ni har ju vuxit upp i andra typer av familjer”. 
Implicit uttrycker Bo en förväntan om att eleverna har andra erfarenhe-
ter som kan nyansera bilden av familjen och han signalerar tydligt att han 
vill höra deras röster. ”Ja nu får ni tycka nånting här!” Eftersom ingen 
räcker upp handen vänder sig Bo till Amr som, visar det sig, är osäker på 
vad han förväntas svara på: 

 
Amr: Alltså att straffa? 
Bo: Nej, kritiken av familjen! 
Amr: … Alltså dom är ju inte oanständiga … precis! 
Bo: Dom är inte vad då? 
Amr: Oanständiga! 
Bo: O … ? 
Amr: (söker ordet i boken) Oantastliga!307 

 
Amr förstår nu att han läst ordet fel och därmed missuppfattat texten. 
Han läser det korrekta ordet och citerar sedan ytterligare några ord som 
han har fastnat för. 

 
Amr: Här står det ju ”härliga, sedliga institution, heliga familj”. Ja det är typ 
nästan … 
Bo: Ligger det nånting i det tycker du? … Har vi kommit ifrån det här pro-
blemet, det är inte så här enkelt? … Hur är det i arabiska länder Amr? Är det 
vanligt att kvinnor jobbar där? 
Amr: Mmm det beror på vilken klass man är i! 
Bo: Det beror på samhällsklass. Vilka är det som jobbar? Är det dom fattiga 
kvinnorna? 
Amr: Nej, dom rika! 
Bo: Dom rika … är det mer dom rika som jobbar?  
Amr: Ja, det är utbildningsskillnader och sånt.  
Bo: Det har med bildning att göra. Men där kanske man skulle känna igen 
mer av det här att det är kvinnan som går hemma och har den där uppfost-
rande rollen och pappan är ute och jobbar och sliter, men vi i Sverige har 
kommit ifrån det här ganska mycket ändå. Men jag känner igen oerhört 
mycket av det här kan jag säga. Jag ska ta väldigt snabbt om Strindberg då, 
samhällskritiska drag. Jag bara lyfter ut några stycken här så att det inte blir 
för mycket för er.308  

                                                           
307 Inspelad observation 10, NV. 
308 Ibid. 
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Amr har uppenbarligen reagerat mot Strindbergs ironiska kritik av famil-
jen: ”Härliga, sedliga institution, heliga familj, oantastliga, gudomliga 
instiftelse, som skall uppfostra medborgare till sanning och dygd!” 
(Brodow m.fl. 1991b:84). Men Amr har svårt att få fram det han vill ha 
sagt. Kanske är han upprörd över Strindbergs ord, kanske känner han att 
han gjort bort sig då han läste fel på ordet ”oantastliga”. Kanske är det så 
att han läser fel för att han tycker att det är just det som Strindberg 
egentligen säger; familjen är ”oanständig”. Bo försöker hjälpa honom på 
traven genom att ställa frågan: ”Ligger det nånting i det, tycker du?”. 
Den frågan kan vara svår att tolka för Amr. Gäller frågan Strindbergs 
kritik eller gäller den huruvida familjen är ”härlig”, ”helig” och ”gudom-
lig” eller inte? Den situation som uppstår är komplex och för att förstå 
den räcker inte de ord som fälls i dialogen mellan Amr och Bo eller 
klassrumskontexten. För att förstå situationen måste vi förstå vem Amr 
är. Amr lever i en muslimsk familj som strikt utövar sin religion. I inter-
vjun säger Amr att han, trots att han i många avseenden lever som 
”svenska ungdomar” gör, ”har en annan syn på saker och ting”. Den 
kulturella bakgrunden, religionen och familjen är viktig för Amr. För 
honom representerar familjen just det som Strindberg ironiserar över.309 
Situationen är ett konkret exempel på förhållanden som gör att Bo är 
försiktig med att anknyta till elevernas olika identiteter och personliga 
erfarenheter i undervisningen och som också gör att han tycker det är 
säkrare att utgå från det gemensamma som ett givet kunskapsstoff kan 
ge. 
    I den fortsatta dialogen ställs Amrs kunskaper om klass- och köns-
skillnader i arabiska länder mot Bos föreställning om kvinnligt och man-
ligt i den muslimska världen. Det kan finnas flera orsaker till att Bo väljer 
att inte fördjupa samtalet med Amr eller att dra in fler elever i diskussio-
nen. Fem minuter återstår av lektionen och han måste hinna ge eleverna 
den genomgång han utlovat. De samhällskritiska dragen hos Strindberg 
har presenterats som en presumtiv skrivningsfråga och han vet att ele-
verna är angelägna om att få en sammanfattning i några punkter. Att 
Amr inledningsvis visar en osäkerhet i sina svar och att Bo berörs av 
denna osäkerhet, bidrar till att de tycks gå förbi varandra i samtalet. Det 
blir svårt för Bo att använda sig av Amrs erfarenheter som resurs för en 
                                                           
309 Amr (NV), Intervju 1. 
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fortsatt diskussion. Bo säger i den första intervjun att han ”skyggar” för 
att ta upp sådant med eleverna som har med kulturella skillnader att göra. 
”Det kan vara känsligt!”. Han nämner som exempel den flicka i klassen 
som bär slöja. Melihas slöja är något som han inte kan tänka sig att ta 
upp i klassen eftersom han inte ser det som ett problem. ”Jag tänker inte 
på folk på det sättet så mycket”, säger han och menar att det är bättre att 
utgå ifrån det som är gemensamt.310  
    Ett annat skäl till att det inte blir så mycket dialog i klassrummet är, 
menar Bo, att eleverna är osäkra inför varandra, vilket leder till att många 
föredrar att förbli tysta. Att ett par killar som hörs mer och som alltid 
lyckas i skolan kan vara ganska arroganta, ”vräka ur sig så där på en rast 
om andras inlägg, ganska grovt och kanske skrämma andra” förstärker, 
enligt Bo, den tysta och avvaktande stämningen.311 Hur upplever elever-
na samtalsklimatet i NV-klassen och hur förhåller de sig till undervis-
ningens innehåll? 

Att tala eller att vara tyst 

Eleverna trivs i sin klass och de tycker att stämningen över lag är god 
men de upplever liksom Bo att det är svårt att få igång diskussioner där 
mer än ett fåtal deltar. Jakob tror att det förhållandet att många elever i 
klassen inte har svenska som modersmål gör att det blir en större osä-
kerhet i det muntliga: 

  
Vi har ju ganska många invandrare i vår klass och vissa av dom har, alltså 
både svårt med svenskan och får liksom … dom är blyga inför klassen för 
dom känner liksom inte alla än och det har ändå gått ett och ett halvt år 
nu.312   

 
Ola menar att det inte ”hänger på lärarna” utan på individuella skillnader. 
Själv pratar han gärna medan andra väljer att vara tysta trots att de har 
kunskaper.313 Också Amr säger att det har med personen att göra, ”är 
man blyg så är man blyg”.314 Rädsla för nedlåtande kommentarer från 
kamrater nämns av Ida som en orsak till att elever blir tysta. ”Många tar 
ju illa vid sig alltså … saker man säger kan ju såra folk mer än vad man 
                                                           
310 Bo, Intervju 1:9f. 
311 Bo, Intervju 2:4. 
312 Jakob (NV), Intervju:5. 
313 Ola (NV), Intervju:7. 
314 Amr (NV), Intervju:4. 
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tror att det gör”.315 Amal och Tina tillhör liksom Amr klassens tysta ma-
joritet och de har en delvis annan uppfattning som pekar mot att det inte 
enbart är fråga om att välja att tala eller att vara tyst. Det handlar också 
om att våga. Att vara tyst och överlåta åt andra att svara är en roll som 
hon glidit in i, menar Tina, men den rollen är förknippad med ”att man 
är rädd att man ska säga fel” och rädd för att bli den som utlöser lärarens 
kommentar om att ”ni kan ju ingenting”. Samtidigt menar Tina att hon 
får skylla sig själv för att hon inte tar mer plats i klassrummet, ”det är 
ingen annans fel”.316 Trots att Tina här visar att hon ser att det finns 
faktorer i det sociala rum där interaktionen sker som påverkar hur en-
skilda individer får möjlighet att bli deltagare vill också hon förlägga pro-
blemet hos individen.  

Att läsa litteraturhistoria 

Ida tycker liksom Jakob och Amal att det är roligt och intressant att kun-
na lite litteraturhistoria men de tycker inte att de kan relatera innehållet 
till sina egna liv och erfarenheter eller att det görs försök till sådana 
kopplingar i undervisningen: 

 
LB: Tycker du att studierna av epoker och författare och vad dom har skri-
vit och så sätts in i ett sånt sammanhang i undervisningen så att det får be-
tydelse för dig och ditt liv, det som är din värld och din kultur? Gör man 
såna kopplingar? 
Ida: Nej … det tror jag inte. Det känns mest som att vi ska bara kunna detta 
för att få bra betyg. Det blir väl inte så meningsfullt egentligen med dom där 
frågorna.317  

  
Jakob säger att undervisningen i litteratur och klassikerläsningen är all-
mänbildande och lärorik men menar samtidigt att det är mest fakta man 
lär sig. Någon användning för kunskaperna tror han inte att han får och 
han tror att anledningen till att de läser litteraturhistoria är att det hör till 
allmänbildningen. Han säger att det ibland kan kännas som ”onödig fakta 
som bara ska printas in i huvudet på en”.318 Dino däremot tycker att det 
är viktigt ”för hade vi inte läst det så hade det blivit bortglömt allting”.319 

                                                           
315 Ida (NV), Intervju:4. 
316 Tina (NV), Intervju:4ff. 
317 Ida (NV), Intervju:10. 
318 Jakob (NV), Intervju:7. 
319 Dino (NV), Intervju:7. 
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Genomgående har eleverna i NV svårt att svara på frågan varför de läser 
litteraturhistoria. Amal säger att hon och en klasskamrat ibland ställer sig 
den frågan inför arbetet: 
 

Jag och Jeanette vi brukar stå ibland och fråga varandra, varför gör vi detta. 
Vad är detta bra för? Och så står vi och tittar och så kommer vi inte på nåt. 
Och sen säger vi så att det är nog bara för att dom tycker att vi ska kunna 
det.320  
  

I slutintervjun är Amal också kritisk till läsningen av klassiker:  
 
Alltså vi har mest gjort det för att få bra på provet, alltså just kunna det den 
dan. Alltså det sitter ju några dagar innan provet […] men sen efteråt så allt-
så man vet ju inte varför man läser det.321  

 
Tillgång till ett standardspråk, till ett språk som bär i ett framtida yrkesliv, 
och kanske också som för Ola i offentlig debatt, betraktas av NV-
eleverna som centralt och viktigt, till skillnad från litteraturläsningen och 
den litteraturhistoriska orienteringen som de inte riktigt förstår syftet 
med.  
    Enligt Guillory (1993) befinner sig litteraturen i kris i utbildningssy-
stemet. Litteraturen har successivt marginaliserats både som lingvistiskt 
kapital och som kunskapskapital. Det är inte längre i litteraturen som 
eleverna kan finna normen för standardspråket. Litteraturens privilegie-
rade ställning har fått ge vika för nya konkurrerande bildningsmedel, 
skriver Guillory (80):  

 
The relative decline of literary study in the school is proof that the status of 
literary works as cultural capital depends to a significant degree upon their 
status as linguistic capital. (81) 

 
Kanske är det så som Guillory skriver att litteraturens status som kultu-
rellt kapital är beroende av dess status som lingvistiskt kapital och att 
litteraturen i detta avseende har marginaliserats. Det tycks inte som om 
eleverna i NV-klassen ser på kunskaper om litteraturens historia som ett 
kulturellt kapital av samma dignitet som det kapital de får via språkfär-
dighetsträningen. De tror på att övningen av språkliga färdigheter kom-
mer att betyda något för dem i framtida utbildning och yrkesliv och är 

                                                           
320 Amal (NV), Intervju:12. 
321 Gruppintervju 2:3. 



 
 
222 

därför motiverade för den delen av undervisningen. Eleverna i NV-
klassen, liksom eleverna i BF och IP, kan däremot inte finna något till-
fredsställande svar på vad syftet med kunskaper om litteratur och littera-
turläsningen kan vara i skolan.  
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6 Sammanhang och kontinuitet i 
klassrummets praktiker – ES-
klassen   

I det här kapitlet står estetklassen, ES, med elever från inriktningarna 
musik och teater i centrum. I de tre första avsnittet beskriver och analy-
serar jag, med utgångspunkt i elevernas och läraren Annas utsagor, några 
utmärkande drag i klassrumskulturen och i aktörernas värderingar kring 
svenskundervisningen och dess innehåll. Dessa utmärkande drag är vikti-
ga för förståelsen av den följande analysen av temat Språk, ett av de un-
dervisningsförlopp som jag följt i klassen. Det som undersöks är hur 
förutsättningarna för sammanhang och kontinuitet i temat efter hand 
förändras samt hur villkoren för socialt samspel och meningsskapande 
påverkas. Svårigheten att skapa sammanhang och kontinuitet är inte nå-
got specifikt för ES-klassen. Det är ett problem som alla lärare och elever 
i undersökningen ställs inför. Frågan om vad som kan binda ihop det 
stofftyngda och innehållsmässigt skiftande svenskämnet till en enhet har 
diskuterats i decennier och kan relateras till olika traditioner och värde-
ringar som omgärdar svenskämnet. Undersökningens lärare talar om att 
hitta samarbetsmöjligheter för att skapa mer helhet och sammanhang 
både i svenskämnet och i elevernas utbildning som helhet och om att få 
tid att fördjupa utforskandet av t.ex. ett tema över längre tid.   
 Kapitlets första avsnitt handlar om Annas strävan att skapa samman-
hang över längre tid i elevernas studier. I anslutning till hennes resone-
mang presenteras några utgångspunkter och begrepp som används i de 
följande avsnitten och som sedan också tillämpas i analysen av temat.   
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Sammanhang och kontinuitet i ES-klassen 
Att få hålla fast vid en uppgift eller ett tema under lång tid är något som 
ES-klassens svensklärare Anna längtar efter och hon beklagar att den 
skola hon arbetar på, Lindskolan, inte gett dem resurser att arbeta så. 
Elevernas arbetssituation är stressig och den splittrade skoldagen med 
tvära kast mellan olika ämnen passar egentligen inte alls för den under-
visning som Anna vill bedriva. Hon beskriver elevernas situation på föl-
jande sätt: 

 
Alltså vi gör eleverna en otjänst här. Vi ger dom inte dom möjligheter som 
vi skulle kunna ge eller rättare sagt vi bäddar inte så att dom kan utnyttja 
dom möjligheter dom har på ett bra sätt för att skolan ser ut som den gör. 
Att dom springer som skållade råttor mellan dom olika husen och dom olika 
lektionerna. Och så ska dom vara jätteintresserade av Homeros här och sen 
ska dom gå och lyssna om molekyler där och sen böja engelska verb och … 
alltså det underlättar ju inte.322 
 

Anna skulle gärna vilja samarbeta med lärarna i de olika karaktärsämnena 
på teater- respektive musikinriktningen. Hon har försökt men av olika 
skäl är det svårt att få ett sådant samarbete att fungera. 

 
LB: Dom här försöken [att samarbeta] vad stupar dom på? 
Anna: Ja, dom stupar dels på schemat, att det är svårt att få det att gå ihop. 
Och sen stupar det också på att jag upplever att karaktärsämneslärarna tyck-
er att dom utbildar yrkesmän. Alltså det är så viktigt, alltså det är teater man 
är i skolan för och det måste jag förstå hur viktigt det är. Det är det här 
gamla klassiska mellan olika lärargrupper. Men det är ingen konflikt, utan jag 
har anpassat mig och jag tycker ändå att jag får ett rätt bra bad i deras karak-
tärsämnen. Jag tycker att jag använder dom ändå.323  

 
När Anna säger att hon anpassar sig betyder det flera saker. För det för-
sta tar hon själv ansvar för att hålla sig orienterad om det som eleverna 
gör i sina karaktärsämnen, bl.a. genom att se deras konserter och före-
ställningar i musik och teater, för att sedan kunna anknyta till det i sin 
egen undervisning.324 För det andra gör hon avkall på sina egna önske-
mål om att få bryta elevernas ordinarie undervisning för att få loss dem 
för att t.ex. se en skolbiofilm. ”För att schemat hindrar och man kan inte 
bryta det. Flera kollegor är inte med på det och tycker det stör deras. Det 
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känns så tungrott liksom.”325 För det tredje måste hon själv acceptera att 
eleverna kommer sent till, går tidigare från eller helt uteblir från hennes 
lektioner för att ”rodda”, dvs. transportera och sätta upp instrument, och 
för att ha genrep, uppspel, konserter eller föreställningar.326 Anna har en 
relativt tillåtande attityd till att eleverna är frånvarande p.g.a. sitt engage-
mang för musik respektive teater så länge eleverna tar igen förlorad lek-
tionstid genom ett mer omfattande hemarbete. 
 Svårigheten att hitta samarbetsmöjligheter över ämnesgränserna gör 
att Anna upplever det som än mer angeläget att innehållet i svenskämnet 
kan byggas upp i helheter som ger riktning åt elevernas studier. I svenska 
vill hon ha eleverna i så långa pass som möjligt för att de ska kunna få 
arbeta i lugn och ro och nå fram till något under ett lektionspass. ”Det 
blir inte bara in och få dom här uppgifterna och gör så och så ses vi sen 
utan dom hinner komma ner i varv och hinner reflektera.”327 När Anna 
ska beskriva det svenskämne hon vill erbjuda sina elever säger hon bl.a. 
att hon vill att ”svenskämnet ska bli en källa till styrka”. Anna menar att 
det är viktigt att eleverna får redskap för att tolka och förstå, att de får en 
tilltro till sin egen förmåga och ”att dom inte bara är betraktare utan att 
dom faktiskt tar del”.328 Det aktiva deltagandet syftar för Anna på att ge 
eleverna en beredskap för ett aktivt deltagande i samhälls- och kulturliv 
utanför skolan. I ett sådant svenskämne finns det inte något egenvärde i 
att bara ge dem en massa uppgifter, säger Anna.329  
 Anna uppfattar helhet och sammanhang som något att eftersträva i 
elevernas utbildningsinriktning och inom svenskämnet men också i för-
hållande till samhället utanför dvs. att eleverna ska förberedas för att 
delta i offentliga samtal (Ljunggren 1993:16). Ett sådant förhållningssätt 
får konsekvenser både för valet av innehåll och för sättet att kommuni-
cera i klassrummet.     

Innehållsstruktur och konventioner för deltagande 

Arthur N. Applebee har i flera verk intresserat sig för hur sammanhang 
och kontinuitet kan skapas i ett undervisningsförlopp. I ett forsknings-
projekt genomfört av Applebee m.fl. (2000) visade sig främst två fakto-
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rer, innehållsstruktur och konventioner för deltagande, bidra till att skapa sam-
manhang och kontinuitet i de undersökta kurserna.330 Den första faktorn 
avser sättet att strukturera innehållet där graden av integration mellan 
kursens olika delar har en avgörande betydelse (Applebee 1996:69). Två 
frågor står i centrum för utforskandet av innehållsstrukturen: Finns det 
ett fokus, en övergripande idé eller fråga, till vilken alla ingående delar, 
t.ex. texter, arbetsuppgifter, händelser och frågeställningar, i undervis-
ningsförloppet kan relateras? Och kan de olika delarna relateras till var-
andra?  
 Den andra faktorn avser de konventioner för deltagande som elever 
och lärare skapar och som är en del av klassrumskulturen men som ock-
så påverkas av faktorer utanför klassrummet. Konventioner för delta-
gande ger ramar och riktlinjer för de olika aktiviteter som eleverna enga-
geras i t.ex. att skriva, att läsa, att presentera något för klassen eller att 
delta i diskussioner. Att få grepp om alla de mekanismer som styr kon-
ventionerna för deltagande i en klassrumskultur är svårt, både för den 
som är deltagare och för en observatör. Handlingsmönster och mönster 
för interaktion tas ofta för givna, underliggande normer och värderingar 
kommer inte alltid till uttryck i ord och handling men styr, icke desto 
mindre, både beteenden och sätt att tänka och reagera i klassrummet (Se 
t.ex. Hoel 1995:308, Aspelin 1999). 
 Följande frågor kan, enligt Applebee (2000), ställas i ett försök att få 
grepp om konventioner för deltagande: Vilka normer, värderingar, hand-
lingsmönster etc. finns i klassrumskulturen? Vilka ämnen och frågor 
anser lärare och elever är lämpliga att behandla inom ramen för under-
visningsförloppet? Vilken kunskap uppmuntras eller krävs i klassrummet 
och av vem? Hur skriver, läser och interagerar de som deltar, elever och 
lärare? Hur och av vem organiseras deltagandet när ett kunskapsområde 
ska utforskas? 
 Innehållsstruktur och konventioner för deltagande är på olika sätt 
ömsesidigt relaterade till och beroende av varandra. Valet av struktur får 
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konsekvenser för hur eleverna kan delta t.ex. om de förväntas imitera 
och lära utantill eller ge självständiga bidrag i dialog med andra. Konven-
tioner för deltagande å andra sidan kan styra vilka strukturer som blir 
möjliga. Möjligheterna begränsas t.ex. om det hos eleverna finns ett mot-
stånd mot att läsa, skriva och samtala eller om det i elevgruppen inte 
finns acceptans eller intresse för att ett visst innehåll ska behandlas inom 
ämnet. De två faktorerna, innehållsstruktur och konventioner för delta-
gande, används i den följande analysen för att belysa de svårigheter att 
skapa sammanhang och kontinuitet som efter hand uppstår i ES2:s arbe-
te med temat Språk. För båda faktorerna är, som jag ser det, valet av 
innehåll, hur det motiveras och kontextualiseras samt de möjligheter för 
socialt samspel som skapas, det centrala. Därmed kan faktorerna förbin-
das med studiens centrala frågeställningar.  
    
 
Styrdokumenten och elevernas inflytande  
Det här avsnittet bygger på intervjuer med Anna och några av hennes 
elever. Anna berättar bl.a. om att kursplanerna tolkas på olika sätt på 
hennes skola och om varför hon tycker att det är så viktigt att lyfta in 
elevernas kunskaper och erfarenheter i klassrummet. För eleverna är det 
svårt att tolka och förstå det som står i kursplanerna. Det inflytande de 
får över innehållet i A-kursen reduceras väsentligt i arbetet med B-kursen 
som uppfattas som mer innehållsligt styrd.  

”Det finns plats för alla om man läser ordentligt” 

Anna tycker att skolan är starkt medelklasspräglad i värderingar och refe-
rensramar. ”Jag känner väldigt tydligt att skolan som vi har nu är anpas-
sad till medelklassen. Det är medelklassen som allting är gjort för”.331 
Detta är något som hon upplever att hon med stöd i de nya kursplanerna 
och tillsammans med eleverna kan vara kritiskt ifrågasättande till: 
  

Är det så att styrdokumenten är så fasta för oss eller kan man tolka in annat 
i dom som kanske kommer andra till del än just den här stora medelklassen? 
Och det finns det ju!332  
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Anna menar att ett kritiskt förhållningssätt till undervisningens innehåll 
och till skolan som en institution präglad av medelklassens värderingar 
kan fungera stärkande både för eleverna och för henne som lärare. Med 
de nya styrdokumenten, Lpf 94, tycker hon att hon fått betydligt större 
frihet att anpassa undervisningens innehåll mer efter elevgrupp, vilket 
gör det lättare att möta elever med olika bakgrund. ”Det finns plats för 
alla om man läser ordentligt.”333 Anna menar att undervisningsstoffet i 
stor utsträckning kan styras av eleverna och deras studieinriktning: 

 
Inte så att de inte ska få vidgade vyer för det upplever jag som en sak som 
ligger på mig, att få dom att lyfta blicken och se mer. Men att det utgår alltid 
från deras situation och det är ju så tydligt idag att det ska det göra, pro-
grammålen ska styra … och elevernas val ska styra stoffet.334 

 
Svensklärarna på Lindskolan är inte överens om hur styrdokumenten ska 
tolkas när det gäller huruvida undervisningens innehåll ska vara styrt 
uppifrån eller om innehållet kan bli föremål för förhandlingar mellan 
lärare och elever i varje enskild klass, berättar Anna. Frågan har varit 
föremål för diskussion på lärarnas gemensamma nätbaserade forum och 
Anna säger att hon är glad att hon arbetar på en skola där diskussionen 
kan föras öppet och där man lyssnar på varandras argument:  

 
Anna: […] Och vi byter ständigt tankar men den här polariseringen eller 
grupperingarna blir tydligare och tydligare. 
LB: Vad handlar den polariseringen om? 
Anna: Den handlar om ifall det finns en mall för hur t.ex. svenskan i de oli-
ka grupperna ska se ut. Finns det ett stoff som eleverna måste ha för att 
kunna … alltså som är givet. 
LB: Och hur går argumenten där? 
Anna: Jo, argumenten handlar om att det finns det och det finns det inte. 
Alltså enkelt uttryckt så tror den gruppering som jag tillhör att det är möjligt 
att nå målen genom ett stoff som väljs tillsammans med eleverna. Medan 
den andra gruppen menar att vi … att det är bättre för eleverna att lägga 
upp undervisningen på det viset att vi bestämmer att det är vissa noveller 
som ska läsas, vissa verk som ska läsas och att dom ska ha viss grammatik 
med sig och så.335 

 
För Anna blir kurserna olika från klass till klass eftersom hon väljer tex-
ter och perspektiv efter den elevgrupp hon har. Hon menar att man kan 
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tolka kursplanerna så att de ger lärare och elever frihet i val av innehåll 
men Anna vill gå längre än så i sin tolkning. Att innehållet ska anpassas 
efter både programmål och elever är ett krav som läroplanen ställer, po-
ängterar hon. ”Det är inte bara jag som vill utan jag måste!”336 Anna 
ifrågasätter de lokala kursplanerna då de utformas enbart av lärarna och 
blir bindande för hela skolan. Det stämmer inte med läroplanens inten-
tioner, menar hon: 

 
Lokala kursplaner är ju bra på det sättet att lärarna måste jobba igenom 
kursplanerna och konkretisera men jag tycker att det arbetet borde, att den 
lokala kursplanen borde sättas med eleverna, för det är ju dom som ska ut-
sättas för den. Den ena klassen är ju inte den andra lik. Så då tar man ifrån 
dom möjligheten att påverka sin kurs.337 

 
Anna berättar att hon i början av A-kursen arbetade intensivt med kurs-
planerna tillsammans med ES-eleverna. Eleverna fick också berätta om 
sina tidigare erfarenheter av svenskundervisning, vad de upplevde att de 
behövde utveckla, vad de var intresserade av att läsa. Tillsammans disku-
terade de hur olika önskemål och erfarenheter kunde kopplas till det som 
står i kursplanen.338 I intervjuerna berättar också eleverna om arbetet 
med kursplanerna. 

”Värsta jobbiga texten” 

Eleverna Anja och Anders har synpunkter på kursplanerna och arbetet 
med dem i början av A-kursen. Anja är t.ex. kritisk till att kursplanerna 
inte är skrivna för eleverna och att de oftast delas ut utan några förklar-
ingar: 

 
Men jag fattar inte varför dom ska skriva, alltså kursplaner skriver dom så 
konstigt, alltså så här med värsta jobbiga texten. Det är ju aldrig nån elev 
som läser den. Det brukar vara så att lärarna delar ut den, ibland läser lärar-
na upp den men det är ingen som lyssnar ändå för det står ju så jävla kons-
tigt. Hade dom skrivit det med lite mer modernt språk, lite lättare så hade 
det ju varit mycket lättare att läsa och förstå och engagera sig och så där.339 

 
Att de bestämde tillsammans inför A-kursen var bra, tycker Anja, men 
det förutsatte att Anna gick igenom och förklarade. ”I ettan var det jätte-
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bra när vi pratade om hur vi skulle göra och bestämde. Vi bestämde ju 
med Anna hur vi skulle göra”.340 Inför B-kursen blev elevernas inflytan-
de betydligt mindre. ”Det var då Anna tog allting i sina egna händer”, 
säger Anders.341 Eleverna har i A-kursen haft ett direkt inflytande där 
grundläggande demokratiska krav har beaktats. De har deltagit i diskus-
sioner om verksamhetens innehåll och villkoren för arbetet och de har 
fattat beslut om gemensamma angelägenheter. Inflytandet i B-kursen 
däremot blir mer indirekt och formellt osynligt. Att elevernas inflytande 
reduceras i B-kursen visar på ambivalenser. När Anna möter eleverna 
möter hon, som vi ska se, en komplex verklighet med motstridiga krav 
att hantera. Dessa förhållanden kan delvis förklara att Anna, som Anders 
säger, tar saken i egna händer. Men orsakerna kan också sökas i hur 
Anna tolkar kursplanerna. 
 Anna ser, liksom kollegorna Jenny, Göran och Bo, A-kursen som i 
huvudsak inriktad på träning av olika färdigheter. Frågan om vad de 
språkliga färdigheterna används till dvs. vilket innehåll som ska utforskas, 
av vem och varför, blir sekundärt. Kursens innehåll ses som öppet, vilket 
kan tolkas som att det inte har så stor betydelse. Det kan handla om vad 
som helst bara det ger tillfällen att öva redskapen. Med ett sådant synsätt 
blir det lättare att anpassa innehållet till elevernas programval och intres-
sen. B-kursen däremot upplevs som stofftung och med ett innehåll som 
ligger fast, med ett fokus på förvärvandet av formella kunskaper om 
språk och litteratur. I linje med en sådan uppfattning ger kursplanen för 
Svenska B mindre utrymme för elevinflytande när det gäller vad under-
visningen ska handla om. 

Elevernas kunskaper och erfarenheter 

Det inledande arbetet i A-kursen har gett Anna kunskap om elevernas 
bakgrund, intressen och skolerfarenheter, en kunskap som hon bär med 
sig i det fortsatta arbetet: 
   

Det är ju inte bara klassbakgrunden utan också deras skolbakgrund som är 
viktig. Ibland sammanfaller ju det liksom. Det är ju ett sätt att få grepp om 
den här eleven, hur man ska möta den eleven. Det betyder mycket tycker 
jag. Jag vill att dom ska skriva mycket i början … jag tycker att jag lär känna 
dom så bra då. Och det säger jag till dom, att det är därför alltså. För att jag 
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vill lära känna er tidigare, för att jag ska kunna ge er en bättre undervisning 
och för att vi ska kunna samarbeta bättre och det köper dom.342 

 
Genom den kunskap som Anna fått om eleverna och genom hennes vilja 
att anknyta till deras kunskaper och erfarenheter ges eleverna möjlighet 
att bidra till och därmed påverka undervisningens innehåll. Elevcentre-
ringen, liksom elevernas inflytande över hur arbetet ska genomföras, an-
vänds av Anna som redskap för att engagera eleverna och få dem med 
sig i arbetet.  
 Anna vill ta till vara elevernas erfarenheter och tycker det är viktigt att 
eleverna får bidra till undervisningens innehåll med inslag från sin egen 
kulturkonsumtion och också som skapare av kultur, både i och utanför 
skolan.343 Att i svenskundervisningen kunna anknyta till elevernas inrikt-
ning på Estetiska programmet tycker Anna är väldigt tacksamt.344 För 
esteteleverna blir det mer dramatik och dramatiseringar, musik, tonsatta 
texter och att skriva till musik. Att arbeta så går bra i andra klasser också, 
berättar Anna, men det är lättare med elever som är vana att uttrycka sig 
genom t.ex. musik. Anna ser möjligheten att börja i elevernas musikin-
tresse och sedan göra kopplingar till andra kulturella uttryck: 

 
Anna: Då kan man ju lätt överföra det och dom ser ju då att det är ett annat 
sätt att uttrycka sig och att dom kan använda samma, alltså samma tanke-
mönster. 
LB: Ja det måste vara tacksamt! 
Anna: Ja för eleverna tror jag att det känns bra. 
LB: Ja, det dom är bra på tas ju till vara då i undervisningen. 
Anna: Och då gäller det ju med dom här eleverna att fånga dom just där, för 
utanför lektionerna så har dom inte tid med mina ämnen. Det är där det 
gäller, helst inte utanför. För att då är dom uppslukade av det andra mediet 
[musik eller teater].345 

 
Anna upplever samtidigt att hennes ämne är utsatt för stark konkurrens 
från elevernas respektive inriktningar men hon har samtidigt förståelse 
för att de prioriterar sina intressen inom musik och teater. I sin ambition 
att tillmötesgå eleverna och få dem positivt inställda till svenskämnet 
sanktionerar hon, som vi tidigare sett, att de använder en del av svensk-
ämnets schemalagda tid till aktiviteter som hör till elevernas karaktärs-
                                                           
342 Anna, Intervju 1:12. 
343 Ibid.:6f. 
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ämnen. Som vi ska se påverkas både villkoren för elevernas deltagande 
och hur innehållet struktureras av dessa förhållanden. Nästa avsnitt tar 
upp ytterligare några drag i klassrumskulturen som pekar på möjligheter 
och hinder för att skapa sammanhang och kontinuitet i ES-klassens 
svenskämne. 

Att lyssna, diskutera och få nya perspektiv 
Att lyssna, diskutera och få nya perspektiv är några drag som lyfts fram 
som viktiga i elevernas och Annas yttranden om undervisningen i svens-
ka. Dessa drag kan ses som ett undervisnings- och ett lärandeinnehåll, 
dvs. de utgör färdigheter som lyfts fram som viktiga att utveckla, men de 
kan också ses som uttryck för klassrumskulturen. Som vi ska se upplevs 
inte denna klassrumskultur på samma sätt av alla elever. 
 Torlaug Løkensgard Hoel (1995) definierar klassrumskultur som ett 
uttryck för grundläggande värden och normer, idéer och uppfattningar, 
erfarenheter och handlingsmönster som tillsammans reglerar klassens 
bild av sig själv och sin omgivning och som har både observerbara och 
osynliga sidor. En klassrumskultur påverkas av både lärare och elever 
och den kan förändras genom påverkan från krafter både i och utanför 
sig själv. Läromiljön och den sociala miljön i klassen påverkar och påver-
kas av den övergripande klassrumskulturen. Särskild vikt lägger Hoel vid 
det mellanmänskliga samspelet, eleverna emellan och mellan elever och 
lärare när de gäller att skapa förutsättningar för lärande och individuell 
utveckling (308f).  
 När jag i intervjun ställer frågor om svenskämnets funktion och bety-
delse talar Martin i ES-klassen om hur viktigt det är att utvecklas språk-
ligt och att utvecklas som person. ”Att kunna lyssna på andra och ta in 
andras värderingar” är för Martin av särskilt stor betydelse.346   

 
Det är viktigt att kunna lyssna på andra människor, tycker jag. Det är nästan 
det jag tycker är viktigast. Fast vi inte har jobbat så mycket med diskussioner 
så när vi väl gör det … då lyssnar, då försöker jag lyssna så mycket jag bara 
kan. Jag tycker det är jätteviktigt. Det finns inget värre än att prata med 
människor som inte lyssnar. […] Och det här med att kunna liksom förstå 
andra människor, att inte kritisera dom direkt för deras tankar och sånt utan 
hellre diskutera med dom än att skälla ut dom. Man kan hålla sig sansad fast 
dom säger dumma grejer. Det har man också fått från diskussionerna lik-
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som. 
LB: Att lära sig argumentera lugnt och sansat. 
Martin: Mmmm … och sen har vi läst mycket böcker det är med … Man 
bär ju med sig saker … jag tycker det är viktigt det här med att läsa. Man får 
ju liksom nya perspektiv på allting och så är det när man skriver också. Jag 
kommer att bära med mig det tror jag. Jag kommer nog att skriva i framti-
den också, tycker jag det känns som nu. Det ska jag inte släppa. Och läsning 
det kommer alltid att finnas med tror jag.347  

 
Att ta in den andres perspektiv i mötet med klasskamrater, lärare och 
författare verkar vara viktigt för Martin liksom att bli utmanad i sina egna 
uppfattningar. I läsning av skönlitteratur och i diskussioner har man med 
sig ”alla såna här perspektiv och så på livet och allting” och i de ”knepiga 
skrivuppgifterna” får man ”vrida och vända lite på sina perspektiv”, sä-
ger Martin.348  
 I intervjuerna är det flera elever i ES-klassen som, precis som Martin, 
lyfter fram vikten av att lyssna och få nya perspektiv. Karin berättar att 
de arbetat med argumentation på ett sådant sätt att de fått skriva argu-
ment både för och emot. För Karin reduceras argumentation inte enbart 
till en teknik att behärska utan det är att kunna se saker ur olika perspek-
tiv som är viktigt, menar hon. Den förmågan kan hon ha nytta av både i 
och utanför skolan.349 Hon berättar att det ibland uppstår konflikter i 
hennes ensemble som slutar med att de skriker åt varandra. ”Då känns 
det ändå rätt bra att ha den här kunskapen i bakhuvudet att vi kommer 
ingen vart om vi bara gör så här utan man måste ta det lugnt och lyssna 
på varandra.”350  
 Maria berättar i intervjun om hur de tillsammans i grupp arbetar med 
skönlitteratur i boksamtal. En bok som alla läste var Jag smyger förbi en yxa 
(2001) av Beate Grimsrud. Boken upplevdes som svårläst och ogillades 
av många i klassen, berättar Maria, men hon menar att den ändå var in-
tressant att diskutera ”för att man tänker ju väldigt olika” och ”man lär 
sig att lyssna och ta emot”.351 När Maria berättar hur hon utvecklats i 
svenskämnet är det bl.a. förmågan att lyssna som hon lyfter fram: 

  
Jag är väldigt, jag tänker väldigt mycket och jag märker ju alltså hur jag var 
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349 Karin (ES), Intervju:8. 
350 Ibid.:9. 
351 Maria (ES), Intervju:8. 
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innan och hur jag är nu. Nu är jag väldigt mycket medveten om saker jag gör 
och … lyssnar och tar emot … alltså så mer kreativ i skolan även om jag 
inte gör så himla mycket bra ifrån mig.352 

 
Svenskämnesdidaktikern Kent Adelmann pekar i sin avhandling Att lyss-
na till röster (2002) på förhållandet att undervisningsaspekten Lyssna äg-
nats så liten uppmärksamhet i såväl utbildningsdokument som i under-
visning och forskning. Detta trots att lyssnandet är den kommunikativa 
aktivitet som vi använder oss mest av i vardagslivet, för att lära och för 
att forma sociala relationer, och som är den dominerande aktiviteten för 
eleverna i skolan (25f, 55). Det tycks också vara så att lyssna är en viktig 
förutsättning för att kunna utveckla de övriga aspekterna, Tala, Läsa, 
Skriva, skriver Adelmann (28).  
 Aspekten Lyssna nämns en gång i gymnasiekursplanens övergripande 
text för ämnet svenska. Det sker i en uppräkning av samtliga aspekter, 
under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”, och kopplas då till 
ett vidgat textbegrepp genom följande skrivning:  

 
Att skriva, läsa, tala, se och lyssna blir meningsfullt när personliga, existenti-
ella, etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra frågor behandlas i under-
visningen. Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära 
läsning utan även avlyssning, film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefat-
tar förutom skrivna och talade texter även bilder. (Gy 2000:01:107)  

 
Däremot finns varken under rubriken ”Mål att sträva mot” eller under 
”Mål” för A- respektive B-kursen någon explicit skrivning om aspekten 
Lyssna. Lyssnandeperspektivet kan dock, vilket Adelmann påpekar, 
kopplas till exempelvis aktivt deltagande i samtal (41). Enligt ”Mål” för 
A-kursen ska eleven kunna ”delta i samtal och diskussioner”. Betygskri-
terierna för betyget godkänd följer upp detta mål med skrivningen ”Ele-
ven […] deltar i samtal och diskussioner, följer grundläggande regler och 
bemödar sig om att bli förstådd” (Gy 2000:01:110f). De intervjuade ele-
verna i ES-klassen gör emellertid, utifrån sina skolerfarenheter, en vidare 
tolkning av lyssnandebegreppet än så. För dem handlar det om att ta in 
andras perspektiv och att våga göra sin egen röst hörd. Det handlar om 
inlevelse och perspektivbyten och som vi ska se också om lyhördhet och 
om att bli sedd och tagen på allvar. I dessa avseenden avlägsnar sig ele-
vernas förståelse av vad det innebär att lyssna från kursplanernas snävare 
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definition och närmar sig istället Adelmanns vidgade lyssnandebegrepp 
där den kommunicerande och lärande människan ses som en i grunden 
social och lyssnande varelse. Att få tillgång till kollektivets/gruppens 
olika röster betraktas som centralt för lärandet: 

 
Olika röster ger olika perspektiv när vi tillsammans löser problem och kon-
struerar kunskap. Att få lyssna till dessa röster innebär både igenkänning och 
perspektivbyte i en växelverkan som är viktig för både förståelse och läran-
de. (Adelmann 2002:248)  

 
Maria anser att förmåga att lyssna är en egenskap som också en bra lärare 
ska ha. När de läser texter i Annas klassrum blir elevernas tankar och 
åsikter om texten viktiga, berättar Maria: 

 
Ja, hon är väldigt så att hon skriver en sak och sen ritar hon alltid en ring 
och sen så skriver hon liksom vad vi tycker och hur vi ser på texten och var-
för, hon frågar oss oftast varför, varför vi tycker det. Och hon lyssnar väl-
digt mycket så att man vågar ju säga nånting på det sättet.353  
 

Att bli positivt uppmärksammad och tagen på allvar betyder mycket för 
Marias intresse för svenskämnet och för hennes prestationer. Hon berät-
tar att hon känner sig beroende av ”det lilla stödet, den pushen”, för att 
kunna prestera bättre: 

 
För att gör dom det så kan jag gå två meter högre bara jag har folk som in-
tresserar sig, liksom Maria jag vet att du kan. Folk som tror på mig. Man vill 
liksom ha det förtroendet från vuxna …354  
  

En lärare ska vara lyhörd och ta till sig det eleverna säger, ”det är lika 
viktigt som att vi lyssnar på henne”, säger Maria.355 Hon talar om ömse-
sidig respekt och om hur viktigt det är att läraren förväntar sig att hon 
kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Genom att lärare ser 
eleverna som tänkare och förväntar sig att de kan ge relevanta bidrag till 
kunskapsbygget i klassrummet kan elevernas motivation och lärande 
stimuleras och deras självförtroende växa. Ett sådant klassrum kräver en 
lyssnande lärare som kan öppna upp för och bygga vidare på en fler-
stämmig dialog kring frågor och texter. I ett sådant klassrum är lektions-
innehållet inte helt förutsägbart, vilket ställer högre krav på lärarens flex-
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ibilitet och kunnighet i ämnet. Ett lektionsinnehåll som byggs med ut-
gångspunkt i elevernas individuella och kollektiva responser kan inte 
heller upprepas från klass till klass (Nystrand 1997:107). Ytterligare en 
viktig förutsättning ligger i möjligheten att skapa ett tryggt klassrum där 
eleverna vågar göra sin röst hörd och lär sig att hantera andras ibland 
utmanande röster med respekt. Ett sådant klassrum kan fungera som en 
kontaktzon där olika kulturer kan mötas och konfronteras (Langer 
1995:144).   
 Elevernas yttranden ovan avspeglar en nyanserad och vidgad syn på 
lyssnandet, en syn som jag förmodar har utvecklats i den klassrumskultur 
som eleverna skapar tillsammans med varandra och Anna. När Anna i 
intervjuerna talar om lyssnandet blir det i termer av en färdighet som det 
är viktigt för eleverna att utveckla. Denna färdighet ingår i arbetet med 
att stärka elevernas självförtroende när det gäller att kommunicera:  
  

Det [viktiga] är ju att dom får dom redskap dom behöver för att kunna tolka 
allt det som händer och att dom får utveckla sin förmåga och sin tro på att 
dom själva har förmåga att ta del i det som händer, att dom inte bara är be-
traktare utan att dom faktiskt tar del. 
[---] 
Dom ska naturligtvis utveckla färdigheter så att dom kan känna att dom blir 
lyssnade på, att dom har nåt viktigt att säga, att dom kan uttrycka sig. Att det 
finns möjligheter även för dom. […] Att dom kan kommunicera både munt-
ligen och att dom har förmågan att lyssna. Alltså att det är öppet även för 
dom den här biten med… 
LB: Ja, att delta! 
Anna: Ja, och det innefattar ju så otroligt mycket!356  

 
Anna vill ge eleverna redskap så att de kan bli aktiva deltagare i det som 
pågår i samhälle och kulturliv utanför skolan. För att kunna var en aktiv 
deltagare behöver eleverna utveckla färdigheter, menar Anna. Hon näm-
ner lyssnandet som en sådan färdighet men också att kunna och att våga 
uttrycka sig. Elevernas yttranden handlar, liksom Annas, om färdigheter 
som är viktiga att lära i klassrummet för att nå målet att behärska dem 
utanför klassrummet. Men lyssnandet, diskussionerna, de olika perspek-
tiven och det växande självförtroendet handlar också om klassrummets 
här och nu. Det handlar om kommunikation som princip för undervis-
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ningen likväl som om kommunikation som ett mål att uppnå och använ-
da ”på riktigt” någon gång i framtiden utanför klassrummet. 

Kommunikation som princip och som mål 

Språkdidaktikern Ulrika Tornberg (2004) diskuterar den grundläggande 
skillnaden mellan kommunikation som undervisningsmål och kommuni-
kation som undervisningsprincip men poängterar att skillnaden inte får 
uppfattas som en dikotomi och därmed riskera att hamna i ett anting-
en/eller- förhållande. De olika förhållningssätten är dock viktiga att re-
flektera över då de skapar olika förutsättningar för meningsskapande och 
därmed också för vilka erfarenheter som eleverna kan göra i och bära 
med sig från undervisningen. Då kommunikation blir undervisningens 
mål tenderar tyngdpunkten i undervisningen att läggas på ett systematiskt 
utvecklande av färdigheter som ska brukas någon gång i framtiden, i 
världen utanför skolan. Om kommunikation istället är undervisningens 
grundläggande princip ”riktas fokus på kommunikationens intersubjekti-
va förutsättningar, på de språkliga handlingar som skulle kunna vara möj-
liga i undervisningens här och nu” (198).  
 Skillnaden reflekterar olika sätt att se på undervisningens innehåll, 
menar Tornberg. Hon argumenterar för att innehållet i språkundervis-
ning inte ska begränsas till övandet av färdigheter utan kopplas till värde-
grundsfrågor som ger eleverna demokratiska erfarenheter genom att de 
får möta skilda synsätt, värderingar och perspektiv i ett flerstämmigt, 
intersubjektivt meningsskapande (Tornberg 2004:199). 
 Det demokratiska perspektivet på undervisningens innehåll och ge-
staltning finns närvarande i Annas reflektioner över hur en undervisning 
som ska syfta till att ge eleverna en beredskap för ett aktivt deltagande i 
samhälls- och kulturliv kan utformas.357 Sådana tankegångar finns närva-
rande också hos övriga lärare i undersökningen. Trots detta har innehål-
let i lärarnas klassrum en tendens att reduceras till formella färdigheter i 
och kunskaper om språk och litteratur, utan förankring i samtidens ange-
lägna frågor. Lärarnas didaktiska överväganden och problematisering av 
innehållet kringgärdas av faktorer som begränsar deras möjligheter att 
välja. Ämnets och skolkulturens traditioner och värderingar är en sådan 
faktor. Hos lärarna på Annas skola finns en osäkerhet kring hur kurspla-

                                                           
357 Anna Intervju 1:11. 



 
 
238 

nerna ska tolkas som bl.a. gäller vilken grad av öppenhet för olika hand-
lingsalternativ som finns i valet av innehåll för svenskämnet. Den stressi-
ga arbetssituation som undersökningens lärare upplever leder till över-
levnadsstrategier vilket också sätter gränser. Som vi ska se i analysen av 
temat Språk, kommer Annas didaktiska överväganden kring undervis-
ningens innehåll också i konflikt med kravet att alla elever ska nå förvän-
tade mål, att betyg ska kunna sättas men också med förhållanden i den 
skolkultur hon arbetar i.  
 Eleverna i ES talar om hur viktigt och samtidigt svårt det är att lyssna 
och ta in andras perspektiv, att vara självständig och kritisk och att våga 
göra sin röst hörd. Tornberg använder i sin artikel följande citat av John 
Dewey som bärande tema: ”There is all the difference in the world be-
tween having something to say and having to say something” (Dewey 
1990:56). Som vi ska se kan citatet också illustrera svårigheter som ele-
verna i ES-klassen upplever i att förverkliga sådant som de tycker är vik-
tigt i undervisningen.               

Att vara självständig i sitt arbete 

Den ömsesidiga respekten, viljan att lyssna och vara öppen för andras 
bidrag är inte bara en förutsättning för att eleverna ska våga göra sin röst 
hörd utan också för att de ska kunna och våga vara självständiga i sitt 
arbete. I den avslutande gruppintervjun i årskurs 3, med Karin, Emma 
och Martin, poängterar eleverna att det varit viktigt att vara självständig i 
sitt arbete med svenskämnet.358    

 
Martin: Det har det varit alla dom här tre åren känns det som. Hon vill att 
man ska vara självständig. 
Emma: Ja, precis! 
Karin. Och det kan både vara jobbigt och bra. 
Martin: Ja, jättejobbigt! 
LB: På vilket sätt är det jobbigt då? 
Karin: Att det inte finns nåt rätt svar just där … man är så bunden vid det 
liksom, att man ska skriva rätt eller fel. Men nu ska man … och då vet man 
inte hur man ska skriva för att det ska bli bra.359     

  

                                                           
358 På grund av den stora frånvaron vid gruppintervjun med ES-eleverna görs 
ytterligare en gruppintervju. Vid den första intervjun deltar Karin, Emma och 
Martin och vid den andra Anders och Anja.  
359 Gruppintervju ES (Karin, Emma, Martin):16. 
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Kravet på självständighet i frågor där det inte finns något rätt svar ger 
upphov till motstridiga känslor hos eleverna. Att memorera och återge 
vad andra sagt och skrivit kan ge en känsla av att vara på fast och säker 
mark. Man behöver inte ta ställning och ta ett personligt ansvar för det 
yttrade. Kraven på självständighet och personliga ställningstaganden 
oroar men utmanar samtidigt eleverna att pröva sin egen förmåga och 
ger dem frihet och möjligheter att stämma av sig själva och sina uppfatt-
ningar i dialog med varandra och med Anna: 
  

Martin: Det känns som att hon är lite nyfiken att höra vad vi tycker, speciellt 
när vi har läst en bok eller vi har läst upp ett stycke. Det känns som om hon 
verkligen vill veta och då blir man ju uppmuntrad till att berätta.360  

 
Oron för att det man säger eller skriver inte ska bli bra nog finns där 
men det sociala klimatet i klassen, Annas uppmuntran till dem att använ-
da sin egen fantasi och sina egna tankar samt upplevelsen av att Anna 
ställer frågor för att hon verkligen vill veta vad de tycker, tycks ge Emma, 
Martin och Karin en trygghet som gör att de vågar anta utmaningen.361 
Anders däremot berättar om en oro som ibland leder till tystnad. Han är 
rädd att kränka någon annan genom att ge kritik men också rädd för att 
själv få kritik: 
 

Det är ju mycket det här med att man påstår en viss sak och sen får man kri-
tik […] och så gäller det ju att stå för den saken. Därför kan det bidra till att 
man inte säger så mycket. Att man är rädd för att få kritik.362 

 
Kravet på självständighet och personliga ställningstaganden kan också 
upplevas som tvingande och svårt att uppfylla, särskilt för den som inte 
känner sig engagerad i de frågor som hamnar på dagordningen. Anja och 
Anders berättar att de ibland helt enkelt inte har något att säga. Det kan 
kännas som ett tvång att reflektera och komma fram till åsikter som sen 
ska jämföras t.ex. när alla läst samma bok, säger Anders. Anja tycker 
också det är svårt när man måste presentera sina åsikter om något som 
man inte är intresserad av. ”Då blir det så fel för man har verkligen inget 
att skriva och säga men man måste hitta på något bara för att låtsas lik-
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som.”363 Anjas och Anders yttranden illustrerar skillnaden mellan ”ha-
ving something to say” och ”having to say something”. Också när det 
gäller andra aspekter av klassrumskulturen finns det olikheter i elevernas 
upplevelser. 

”Min röst kommer liksom inte fram” 

Karin berättar att hon under gymnasietiden blivit säkrare på sig själv inte 
minst när det gäller att ta ordet i klassrummet. ”Jag är mer öppen nu än 
vad jag var innan. Jag är mer säker på mig själv även fast jag inte hittat 
mig själv”.364 Anja och Anders säger att de utvecklats både som talare, 
skrivare och läsare under gymnasietiden och att de, liksom Karin, Martin, 
Emma och Maria, fått ett ökat självförtroende.365 Men deras entusiasm är 
inte lika stor. 
 I den sista intervjun med Anja och Anders avslöjas en spricka mellan 
ES-klassens teater- och musikelever. Anja förklarar att det blev så redan 
från början genom att de kände större samhörighet med de kamrater 
som valt samma intresseinriktning, i Anjas och Anders fall teater. De 
flesta elever i klassen grupperar sig efter denna tillhörighet också i kärn-
ämnena: 

 
Anja: Vi har ju så många lektioner var för sig och det blir alltid grupperingar 
i en ny klass. Och sen håller man sig till dom man känner och så har vi gått 
med varandra så mycket i tre år så nu är vi jättetajta i teatergruppen.366 

 
Uppdelningen i teater- respektive musikelever avspeglas också i skillna-
der i förhållningssätt när det gäller t.ex. att delta i diskussioner. Det visar 
sig att både Anja och Anders är kritiska till den samtalskultur som ut-
vecklats i klassrummet:  

 
Anja: […] Det är typ bara musikeleverna som diskuterar och så diskuterar 
dom med Anna och så sitter vi teaterelever där och tittar på bara. 
Anders: Visst alltså det har varit öppna samtal och så va, men jag har inte 
känt mig speciellt engagerad av dom. 
Anja: Ibland försöker man klämma in nånting men varje gång sitter man där 
och tänker att nu väntar jag tills det blir tyst för man vill ju inte avbryta men  
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varje gång det blir tyst så kommer nån annan blablabla och så sitter man där 
och bara … till slut så bryr man sig inte, så sitter man bara där.367 
 

Anders menar att det kanske blir så därför att musikeleverna kan mer, de 
har läst fler böcker och har något att säga men Anja håller inte med. Hon 
tror inte att det beror på att musikeleverna kan mer utan på att deras 
röster kommer fram mer: 

 
Anja: […] Min röst kommer liksom inte fram bland deras. Dom har så 
mycket att säga och dom diskuterar liksom bara med varandra. Dom disku-
terar inte med oss känns det som.368  

 
Anja menar också att teatereleverna diskuterar mycket men väljer att göra 
det med varandra i grupper eller efter lektionen. Både Anja och Anders 
tycks uppleva en brist på trygghet i klassrumskulturen. Enligt deras tolk-
ning dominerar musikeleverna talutrymmet i klassrummets offentlighet 
på ett sådant sätt att det blir svårt för teatereleverna att göra sin röst hörd 
och de hamnar därmed i underläge. Enligt min tolkning kan detta förhål-
lande vid sidan av deras ibland svaga intresse för innehållet ge upphov till 
den brist på engagemang i arbetet som Anja och Anders upplever.  
 De svårigheter som uppstår till följd av gruppbildningar handlar dock 
inte enbart om att vara musik- eller teaterelev. Lina berättar att det bland 
musikeleverna finns en grupp som har ägnat sig åt musik i hela sitt liv. 
”Dom kan sina noter”, har spelningar utanför skolan och deras musik-
smak är också annorlunda, mer ”mogen” eller ”klassisk”, säger Lina.369 
Själv tillhör hon en grupp musikelever som har en mer populär musik-
smak. Samhällets och skolans värderingar kring högt och lågt i kulturen 
blir också elevernas. Och det är inte bara kulturens produkter som hie-
rarkiseras utan också dess bärare. De olika grupperna möts i klassrum-
met men sitter sällan tillsammans och arbetar inte i samma grupper. De-
ras upplevelse av klassrumskulturen och möjligheter att göra sin röst 
hörd blir också olika. I grupparbeten vill Maria, som är musikelev, gärna 
arbeta tillsammans med de elever som av klassen betraktas som domine-
rande och framgångsrika både inom musik och i övriga studier. Hon vet 
att det är viktigt att hamna i ”rätt” grupp för att nå goda resultat men 
hon är rädd att inte bli accepterad i den grupp där det finns ett större 
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självförtroende och en mer positiv attityd till skolarbetet.370 Marias upp-
levelser och ES-elevernas arbete i grupper blir synliga i den kommande 
analysen av temat Språk. 

Temat Språk 
I slutet av höstterminen i årskurs 2 följer jag under sju veckor ES-
klassens arbete med temat Språk. Att jag valt temat Språk har sin förklar-
ing i att Anna har en uttalad ambition att skapa helhet och sammanhang i 
elevernas undervisning och att temat presenteras för eleverna och mig 
just som ett sammanhållet tema där eleverna, över längre tid, ska få ut-
forska ett kunskapsområde. Vad som gör temat särskilt intressant att 
beskriva och analysera är att förutsättningarna för att skapa sammanhang 
och kontinuitet successivt förändrades under arbetets gång genom de 
innehållsval som Anna gör. Också förutsättningarna för kommunikation 
och meningsskapande påverkas och förändras men på olika sätt för olika 
grupper och enskilda individer.   
 ES-klassen har svenska en gång i veckan under ett långt pass om 140 
minuter som ligger först på dagen. Den morgon när temat ska introduce-
ras är endast tio av klassens 28 elever närvarande när Anna, jag och sko-
lans bibliotekarie kommer till klassrummet. Anna börjar med att kom-
mentera den dåliga uppslutningen. Skämtsamma kommentarer om sko-
lan som glädjedödare och lärare som sadister hörs från elevhåll. Anna 
bestämmer sig för att dröja några minuter för att invänta eventuella efter-
släntrare. I klassrummet har eleverna som vanligt placerat sig efter este-
tisk inriktning. Bänkarna är placerade i u-form med några extrabänkar 
längst fram i mitten. Musikelever sitter längst ned och på den högra flan-
ken, teaterelever längst fram och på den vänstra flanken. Eleverna små-
pratar lågmält i mindre grupper. De passar på att göra överenskommelser 
om inspelningar och övningstillfällen. Bland musikerna nynnas en stäm-
ma som någon inte fått grepp om. Anna samtalar med några elever om 
bokredovisningar som ska göras framöver och en elev påpekar stolt att 
han minsann läst sin bok. Anna ler och nickar.  
 Ytterligare några elever dyker upp och Anna beslutar sig för att inleda 
lektionen. Anna kommenterar den sena ankomsten och överlämnar se-

                                                           
370 Maria (ES), Intervju 4f. 
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dan ordet till en grupp som ska redovisa sin läsning av Per Nilssons Sjut-
ton (2002). Eleverna har delat upp ansvaret för olika delar av redovis-
ningen men kommenterar spontant varandras inlägg. Eleverna presente-
rar romanens handling och karaktärer men ger också värderanden om-
dömen om innehåll och språk. Kommentarerna illustreras med högläs-
ning av korta stycken ur romanen. Efter redovisningen uppmanar Anna 
övriga elever att ställa frågor men det går trögt. Istället blir det Anna som 
ställer frågor för att få igång en diskussion om skillnaden mellan vuxen-
böcker och ungdomsböcker, om olika sätt att berätta och om språkets 
betydelse. Bibliotekarien som bjudits in för att samtala med eleverna om 
de böcker de läst deltar också i diskussionen.371 

Ett nytt tema introduceras 

Anna väver samman samtalet om olika sätt att berätta med nästa punkt i 
sin lektionsplanering där Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött 
(2003) blir en ingång till temat Språk. Baksidestexten presenterar huvu-
personen Halim, ”tankesultanen” som ska bli ”Sveriges mäktigaste revo-
lutionsblatte”. Det avslutande omdömet lyder: 

 
Jonas Hassen Khemiris debutroman är en rolig och sorglig berättelse om en 
ensam ung man, som vänder ut och in på både hjärnan och språket för att 
hitta sig själv och sin plats i världen. (Baksidestext, Khemiri 2003)  

 
Anna ber eleverna göra iakttagelser om det speciella språket i romanen. 
Hon högläser romanens första kapitel och berättar sedan mer om hu-
vudpersonen Halim, som Anna menar ”har genomskådat det svenska 
samhället”.372 Därefter vill hon höra elevernas reaktioner på romanens 
språk, ”invandrarsvenskan”. Flera elever vill genast kommentera: 

 
Emma: Den var ju skriven bakvänt! 
Henrik: Det kan inte jag läsa … tror man inte att man läser fel hela tiden, 
men jag läser ju aldrig böcker. 
Anna: Jo det gör du här i skolan! 
Tove: Men var finns poängen med det? Meningsbyggnaden är ju fel ju! 
Anna: Men det gör det ju intressant att läsa, tycker jag. När Dalanda berättar 
är det ju som vanligt … bara när han tänker, berättar. Och man kommer in i 
läsningen av den här brytningen, rytmen … men man blir först irriterad. 
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Bibliotekarien: Ja, det är lite rappstuk i det! 
Karin: Måste man inte läsa om det så att det blir rätt?373 
 

Elevernas spontana kommentarer visar att romanens språk fungerat pro-
vocerande och att de ifrågasätter Khemiris språkbruk men Anna försö-
ker förklara hur författaren medvetet använder olika språk genom att 
peka på det s.k. korrekta språkbruket i samtalen mellan Halim och Dal-
anda och invandrarspråket då Halim tänker och berättar. Därefter följer 
hon upp med den provocerande frågan: ”Är detta den nya svenskan? 
Kommer era barn att tala så här?” Eleverna vill återigen in i samtalet men 
Anna stoppar dem. Istället vill hon att eleverna ska reflektera över hur 
svenskan kommer att se ut om 50 år och hon ber dem att kortskriva i 
fem minuter för att formulera sina bidrag till en fortsatt diskussion. 
Uppmaningen att kortskriva följs av högljudda protester, både allvarligt 
menade och skämtsamma, främst från några pojkar i klassen. Den som 
bjuder starkast motstånd är Henrik. ”Du är ju sadist!”, ”Varför ska vi 
skriva?”, Nej, fy! Måste vi?”.374 
 Annas motdrag hålls i samma tonläge, halvt på skämt, halvt på allvar, 
när hon påpekar att hon som lärare förbehåller sig rätten att utnyttja sin 
makt. Strax har alla kommit igång. Några frågor uppstår men snart hörs 
bara enstaka viskningar och ett frenetiskt suddande från något håll. När 
Anna efter fem minuter ber eleverna sätta punkt kommer återigen pro-
tester från Henrik men nu för att han inte får fortsätta skriva. ”Ja, men 
nu när man är i farten!”. Eleverna läser igenom vad de skrivit och väljer 
ut en del som ska läsas högt. Anna styr och låter ordet gå från elev till 
elev så att alla får komma till tals utifrån sitt kortskrivande: 
 

Malin: Jag tror inte det kommer att förändras. Alla nu verkar vara så noga. 
Jag blir pikad hela tiden att jag säger fel. Alla tittar på Fredrik Lindströms 
program. 
Henrik: Nya grammatiska regler kommer. Ord förändras. Fisk blir firre, läsk 
blir lärre. 
[…] 
Karin: Invandrarnästena i städerna är inte så bra för de lär sig inte riktig 
svenska … om det finns! 
Erik: Mer engelska! ”Ska du hänga med till beachen?” 
Robert: Fler slangord och förenklingar, tror, jag. Vi är ju lata … men vi för-
står varann. 
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Martin: Språket kanske dör ut eller kanske det inte förändras så mycket. 
[…] 
Anders: Svenskan försvinner. En global engelska tar över. SMS-språk gäller 
… vi är ju lata. Det blir ett maskinspråk, som ett språk i sig nästan. 
Johan: Blandning av svordomar, arabiska tillrop, internetspråk! Svenska 
språket talas bara av professorer och akademiker.375    

  
I reflektionerna kring språklig förändring rör sig elevernas bidrag mellan 
två poler. Å ena sidan handlar det om att språket kommer att vårdas och 
bevaras, å andra sidan om de tendenser i vår tid som eleverna tror leder 
till språkförändringar; engelskans inflytande, större tolerans mot svor-
domar och slang, påverkan från nya medier och från de språk som in-
vandrade grupper talar. Efter rundan fortsätter diskussionen i en öppen 
dialog mellan eleverna och mellan Anna och eleverna där elevernas spe-
kulationer och uppfattningar får fortsatt stort utrymme. Anna följer upp 
kommenterar och ställer frågor, av till övervägande delen autentisk ka-
raktär, som anknyter till det stoff som eleverna bidrar med. Diskussionen 
är livlig men talutrymmet blir inte lika jämnt fördelat som efter kortskri-
vandet. Ibland pratar eleverna i mun på varandra utan att begära ordet, 
vilket leder till att Anna inte alltid kan uppmärksamma och följa upp 
elevernas bidrag: 

 
Anna: Blir det här bra? Kommer ni att trivas med det? 
Johan: Om man pratar normal svenska då så får man väl träningsvärk i käf-
ten! 
Henrik: Man hänger ju med, förändras. Min farfar säger ofta ”Vad fan säger 
du pojk!” 
Anna: Ja, vi är överens om att språket förändras! 
Bibliotekarien: Men vad händer med tankarna och känslorna? Vad ska ni 
läsa för era barn? SMS-språk direkt, eller? 
Anna: Ja, vad har vi språket till egentligen? Vad är syftet med det? 
Karin: För att förklara vad man känner och tycker! 
Anna: Ja, vad är syftet med att vi pratar? 
Martin: För att förstå, kommunicera, människors sätt … man är ju inte en 
utan flera. 
Anna: Ja, att kommunicera. I morse höll jag på att köra på en anka. Jag sa 
”jävla skit!”, … ingen hörde. Hur många av er talar för sig själv? Det är nå-
got mer t.ex. känslor. Tänk hur det var när ni var små. (Anna härmar barn-
språk) Språket är så mycket! 
Maria: Från början var det bara ljud sen har det utvecklats. Språket har ut-
vecklat vårt tänkande. 
Elev: Känslorna ändras inte om språket ändras, tror jag. 

                                                           
375 Rekonstruktion ur Observation 1, ES:3. 



 
 
246 

[…] 
Karin: Bra språk är viktigt! T.ex. ”ja det var hallon!” Va? … om en bra kon-
sert t.ex. Det har ni väl hört? (elever skattar åt hennes exempel) Jo men känslorna 
raderas ju. Man säger bra men man vet inte hur bra. 
[…] 
Anna: Måste språket då komprimeras? 
Anders: Ja, det blir bara en massa tecken! 
Camilla: Det viktiga är ju att det går fram det man säger.  
Anna: Man anpassar sig till olika situationer automatiskt. 
Henrik: Nej, på nobelmiddagen säger man ju inte ”Just firre, Kung!” 
Anna: Utvecklingen ni skissar är spännande. Men vem bestämmer? 
Martin: Svenska akademien! 
Anna: Är det dom som bestämmer? 
Jenny: Nej, ingenting! 
Anna: Jo, dom ger ut vissa böcker, beskriver språket t.ex. med dom be-
stämmer inte, inte riksdagen heller. Vem gör det? 
Henrik: Det är ju vi! 
Anna: (vänder sig till Malin) Kan du säga det till dina språkpoliser? 
Johan: Nazisterna om 50 år kommer att skrika ”Jalla Jalla!” – då är det patri-
otiskt och svenskt. 
Anna: Vi får använda språket så som vi tycker att det ska vara. Ingen myn-
dighet bestämmer det. Böckerna kan bara beskriva och därför måste t.ex. 
SAOL ändras hela tiden … ord blir förlegade, byts ut av andra.376 
  

Den uppsättning frågar som kan kopplas till temat om språk och språk-
förändring utökas successivt: Varför förändras språket? Vad har vi språk 
till egentligen? Förändras våra tankar och känslor när språket förändras? 
Vem/vad bestämmer hur språket ska se ut?  
 Efter en kort paus är det dags att presentera temats uppläggning. 
Anna har tidigare planerat terminens arbete tillsammans med eleverna 
och med utgångspunkt i kursplanen för Svenska B.377 Hon börjar därför 
med att anknyta till den inledande planeringen och påminner eleverna 
om att de ville arbeta gruppvis och i egen takt i arbetet med språk och 
språkhistoria. Anna delar ut arbetshäftet Språk och berättar om innehål-
let. I häftet finns texter om språkhistoria, etymologi och dialekter med 
tillhörande arbetsuppgifter och uppgifter av mer laborativt slag där ele-
verna ska avlyssna och spela in samtal som sedan ska analyseras enligt en 
modell för ”enkel samtalsanalys”. Varje lektion ska inledas med en 
gemensam betraktelse eller diskussion om ett historiskt eller nutida 
språkligt fenomen. I övrigt ska eleverna arbeta i grupper och lösa sina 
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uppgifter i egen takt och i den ordning de vill. I slutet av varje lektion ska 
eleverna skriva en utvärderande text om sitt arbete: ”Skriv datum, vad ni 
gjort och tankar om det!”, säger Anna. Häftena ska samlas in efter varje 
lektion så att Anna kan följa elevernas arbete.378 
 De sista minuterna av lektionen uppmanar Anna eleverna att bilda 
grupper och planera sitt arbete. En grupp börjar med att var och en tyst 
läser igenom häftet, en annan är genast igång med planering. Men ele-
verna är trötta och arbetet stannar för många vid ett förstrött bläddrande 
i häftet samtidigt som de pratar om annat. Anna avslutar därför med att 
läsa ytterligare några sidor ur Khemiris Ett öga rött (2003). 
 I den uppföljande intervjun berättar Anna hur hon tolkat de målfor-
muleringar i kursplanen för Svenska B som hon utgått ifrån i sin plane-
ring tillsammans med eleverna. Målen finns också tillgängliga vid den 
utvärdering av temat som eleverna får efter kursens slut. De mål som är 
aktuella är följande: 
 

Eleven skall: 
Kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempel-
vis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtvillkor och bostadsort 
 
Känna till väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta 
tiden till våra dagar (Gy 2000:01:113) 

  
Enligt Annas tolkning av kursplanen ska eleverna ”få kännedom om 
språkets ursprung och förstå hur det har blivit som det har blivit” men 
hon menar att kursplanen har tyngdpunkten på hur vi använder språket 
idag.379 Introduktionslektionen ligger i linje med en sådan tolkning och 
med det elevcentrerade arbetssätt som delvis präglar Annas undervis-
ning. I det följande avsnittet behandlas introduktionens innehåll, de kon-
ventioner för deltagande som blir synliga samt hur dessa båda faktorer 
griper in i och påverkar varandra. Begreppet innehållstruktur används i 
huvudsak i analysen av undervisningsförloppet som helhet men används 
också här för att peka på potentialer i introduktionens innehåll och fråge-
ställningar.  
 Introduktionslektionens innehåll fokuserar språkbruk och språkför-
ändring i nuet och framtiden; hur eleverna tror att språket kommer att 
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förändras, vilka konsekvenser det får och vem som bestämmer hur språ-
ket ska se ut. Det material som successivt tillförs är av tillräcklig kvantitet 
och av en sådan kvalitet att diskussionen kan föras vidare på ett engagerat 
sätt. Den inledande texten ur Ett öga rött och elevernas och Annas bidrag 
till diskussionen finns i ett sammanhang med relationer till varandra och 
till de frågeställningar som efterhand formuleras.380 Flera elevkommenta-
rer verkar inspirerade av den skönlitterära texten men till den görs inga 
explicita kopplingar vare sig av Anna eller av eleverna, efter det att dis-
kussionen kommit igång.  
 De frågor som efterhand formuleras inbjuder till aktivt deltagande i 
diskussion och utforskande. Lektionen ger utrymme för olika perspektiv 
och eleverna kan spekulera och argumentera för och emot olika alterna-
tiva förklaringar och framtidsbilder. Elevernas engagemang tyder på att 
frågorna upplevs som meningsfulla. Vad undervisningen handlar om och 
hur det innehåll som väljs kontextualiseras, dvs. vilka sammanhang, per-
spektiv och frågor som aktualiseras är, enligt Applebee, avgörande för 
möjligheten att utveckla en integrerad innehållsstruktur.381 I en integrerad 
struktur finns relationer såväl mellan innehållets olika delar som mellan 
delarna och en övergripande idé, fråga eller ett problem som studierna 
kan riktas mot. Innehållet ses som kontingent, dvs. det är inte på förhand 
givet utan öppet för förhandlingar och för den dynamik som uppstår i 
undervisningsförloppet. Innehållet och kunskapen förändras i ett konti-
nuerligt utforskande genom att nya röster som har något att tillföra i 
form av ett nytt perspektiv, en fördjupning eller utmaning tillförs 
(Applebee 1996:82). Nya röster kan vara elevernas egna och lärarens 
såväl som texter ur läromedel, olika medier och litteratur från olika tider 
och kulturer. Det viktiga är att de får sin plats i klassrummet därför att de 
har något att tillföra till det samtal som pågår och inte för att någon ut-
ifrån bedömt rösten som viktig. Läromedelstexter och kanoniserade tex-

                                                           
380 Se Grice´s (1975) samtalskriterier (conversational maxims) som omfattar samtalens 
kvalitet, kvantitet, relationer  och deltagande (Applebee 1996:53, Grice 1975:45f). 
381 En rad olika innehållsstrukturer presenteras av Applebee (1996, 2000). Kurser 
och lektionsinnehåll kan struktureras på en mängd olika sätt. Flera strukturer kan 
blandas och samspela, någon kan vara dominerande och andra underordnade. 
Vanliga strukturer är kataloger, kollektioner, sekvenser. Strukturen kan också vara 
episodiska och integrerade. Ofta förekommer olika strukturerande principer för en kurs 
eller ett kunskapsområde samtidigt. 
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ter, och varför inte läromedel och kanon i sig, kan naturligtvis vara just 
det som ger perspektiv, fördjupning och utmaning.  
 Integrerade upplägg för hela kurser eller längre undervisningsförlopp 
är ovanliga och ställer höga krav på läraren, både när det gäller djup i 
ämneskunskaper, flexibilitet och engagemang i politiska och sociala frå-
gor (Applebee m.fl. 2000:426). Men, som vi ska se i den fortsatta analy-
sen av ES-klassens arbete, påverkas förutsättningarna för att utveckla 
sammanhang och kontinuitet, på det sätt som utmärker integrerade kur-
ser, också av andra faktorer. De traditioner och värderingar som kring-
gärdar svenskämnet, den lärarkultur och undervisningskultur som Anna 
är en del av och de konventioner för deltagande som utvecklas i under-
visningsförloppet är några faktorer.    
  I introduktionen till temat Språk för Anna eleverna in i en aktuell 
debatt, ett pågående samtal, om olikheter i språkbruk, om rätt och fel i 
språket och om språk och makt, en debatt som förs på olika nivåer i 
samhället, inom akademiska discipliner, i medier, skola och vardagsliv. 
Innehållet i introduktionen kan därför sägas ha en social och samhällelig 
relevans. Enligt Applebee är det just sådana levande samtalstraditioner, 
dvs. pågående samtal om angelägna frågor, som eleverna ska bjudas in i 
och bli aktiva deltagare i (Applebee 1996:39). Samtal ska här förstås med 
Applebees breda metaforiska definition av ordet som omfattar att läsa, 
skriva, tala och lyssna men också att, via dessa aktiviteter, utforska olika 
perspektiv på och tankar om livet och världen.382 Samtal inom olika kun-
skapsområden (conversational domains) kan inkludera många olika röster 
och erfarenheter, både historiska och nutida, för elever att utforska (38). 
Att utarbeta en kurs i ett skolämne innebär, enligt Applebee, att utveckla 
kulturellt betydelsefulla kunskapsområden för samtal, culturally significant 
domains for conversation, där fokus ligger på autentiska frågor som upp-
muntrar till dialog och debatt (29). Men vem bestämmer vad som är ett 
kulturellt betydelsefullt kunskapsområde och för vem ska det vara bety-
delsefullt? De traditioner som styr valet av undervisningsinnehåll är alltid 
någons traditioner och med dem följer vissa normer, värden och per-
spektiv medan andra exkluderas. Är det elevernas, lärarens, ämnestradi-
tionens eller den akademiska traditionens perspektiv som ska styra valet 

                                                           
382 Applebees metaforiska definition av samtal (conversation) gör det nödvändigt att 
skilja samtal från klassrummets muntlig aktiviteter.  När klassrummets muntliga 
aktiviteter avses använder jag därför ordet ”diskussion”.  
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av innehåll? Eller är det innehållets sociala och samhälleliga relevans dvs. 
att innehållet ska avspegla de dominerande verklighetsuppfattningar som 
finns i samhället, som ska vara vägledande för lärarens val (Englund, T. 
1993:38)?    
 Anna talar i den första intervjun om att hon tillsammans med elever-
na vill ifrågasätta den medelklasspräglade skolans perspektiv och kritiskt 
ifrågasätta det förgivettagna och att hon vill utgå ifrån eleverna i valet av 
innehåll. Samtidigt ser Anna som sitt ansvar att ge eleverna tillgång till 
kulturella traditioner, vilket hon formulerar som att ge dem språkliga och 
kulturella redskap för att de ska kunna bli delaktiga i och kunna förhålla 
sig till företeelser som omger dem. Det kunskapsområde som Anna initi-
erar finns i en akademisk tradition och i en ämnestradition men för att 
lyfta in dem i klassrummet behöver de sättas in i ett sammanhang som 
gör att eleverna upplever dem som angelägna och meningsfulla att ut-
forska. Först då skapas förutsättningar för engagemang, aktivt deltagande 
och meningsskapande. För Anna innebär det att perspektiven kan skifta 
från klass till klass.383  
 Att den inledande lektionens innehåll ingår i en kunskapstradition har 
betydelse för att de kommer in i klassrummet. Men det är perspektiven, 
frågornas sociala och politiska dimensioner och att de kan kopplas till 
maktförhållanden och centrala konflikter i samhället som gör dem rele-
vanta. Sådana frågor kan eleverna engageras av och ha olika åsikter om 
vilket ger goda förutsättningar för innehållsrika och flerstämmiga samtal 
som kan omfatta många olika perspektiv. Enligt de konventioner för 
deltagande som råder i ES-elevernas klassrum finns det, både hos Anna 
och hos eleverna, en acceptans och ett intresse för att sådana frågor finns 
på dagordningen. 
 Vad kan i övrigt sägas om konventioner för deltagande utifrån hur 
introduktionen till temat gestaltat sig? Vägen in i lektionens frågeställ-
ningar går via den skönlitterära texten och via elevernas åsikter och spe-
kulationer som får brytas mot varandra i den klassrumsinteraktion som 
Anna organiserar. Elevernas engagemang tyder på att frågorna generellt 
upplevs som relevanta och värda att utforska. Det verkar som om det i 
ES-klassen finns tydliga förväntningar på innehåll och arbetsformer i 
svenskundervisningen. Eleverna vet att de förväntas bidra till den ge-
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mensamma diskussionen och att deras kunskaper och erfarenheter bety-
der något i Annas klassrum. De ger relevanta bidrag, argumenterar för 
sina åsikter och förtydligar ståndpunkter. Att döma av det som kan ob-
serveras verkar eleverna lyssna på varandra och visa respekt för var-
andras åsikter. De frågor som ställs är till övervägande delen autentiska. 
Diskussionerna förväntas inte leda till ett slutgiltigt svar, man behöver 
inte vara överens. Istället söks olika möjliga svar för eleverna att förhålla 
sig till. Anna organiserar olika former av deltagande och styr över turtag-
ningen. Genom kortskrivandet och den följande ”rundan” blir alla röster 
hörda.  

Arbetsmaterialets innehållsstruktur 

Den andra lektionen börjar liksom den första med dålig uppslutning. 
Anna får besked om att några av musikeleverna har repetitioner och hon 
är märkbart irriterad. ”Dom har ju svenska nu! Vadå iväg och repar? … 
Jaha!”384. Ett par elever meddelar att de också måste gå iväg en stund för 
att repetera. Anna accepterar detta men uppmanar dem att arbeta desto 
hårdare. Det blir ingen gemensam inledning utan Anna uppmanar ele-
verna att sätta igång med häftet. Hon hjälper eleverna att bilda nya grup-
per utifrån de elever som är närvarande. De elever som inte var närva-
rande föregående lektion får bilda en egen grupp. Anna ger dem instruk-
tioner så att de kan komma in i arbetet. 
 Redan andra lektionen faller alltså Annas idé om en gemensam inled-
ning till varje lektionspass. Tanken var att Anna och eleverna tillsammans 
skulle diskutera ett historiskt eller nutida språkligt fenomen men också ta 
upp frågor och problem som kunde dyka upp under arbetets gång. Pro-
blemet med frånvaron, som delvis beror på repetitioner och uppspel, 
kommet att kvarstå under hela undervisningsförloppet.385 De inledande 
minuterna av lektionerna kommer därför att upptas av Annas försök att 
organisera arbetet och att få eleverna att arbeta mer effektivt. Eleverna 
behöver förhandla om att få skjuta upp tider för redovisningar och in-
lämningstillfällen. Grupper måste organiseras om. Längre fram i under-
visningsförloppet tilltar Annas uppmaningar till eleverna att ta itu med 
sina uppgifter, att inte vara frånvarande så mycket och försöka bli klara 
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med häftet och redovisningarna. Anna ger också eleverna läxor för att de 
ska komma ifatt.  
 Vid ett tillfälle håller hon fast vid att inleda med gemensamma diskus-
sioner kring det planerade undervisningsinnehållet. Hon börjar med in-
tryck från den elevkonsert hon varit på kvällen innan och ger eleverna 
beröm. Eleverna berättar om hur det känns att kommunicera med musik, 
om kroppsspråket och vikten av att samspela och få respons. Jämförelser 
görs mellan musik, teater och skrivande. Anna bjuder in eleverna i en 
diskussion om olika språks betydelse för människan och om varför vi 
talar och skriver olika i olika situationer. Eleverna är koncentrerade och 
ställer nyfikna frågor. Deras kommentarer följs upp och vävs in i en kon-
text som pekar ut riktningen för elevernas fortsatta studier. Enligt min 
bedömning fungerar inledningen som en sammanhållande länk mellan 
elevernas kunskaper och erfarenheter, introduktionslektionen och ar-
betsuppgifterna i häftet.386   
 Under de följande sex veckorna arbetar eleverna i grupp med uppgif-
terna i arbetshäftet. Häftets olika material och relationen mellan dessa 
kan sägas ge grundstrukturen för elevernas fortsatta arbete. Nedan pre-
senterar jag först de texter och arbetsuppgifter som ingår i häftet och hur 
dessa är relaterade till varandra och till introduktionslektionens fråge-
ställningar. Därefter analyseras och diskuteras de konventioner för delta-
gande som utvecklas i grupparbetet.  
 Arbetshäftet Språk består av ett antal korta texter med tillhörande 
arbetsuppgifter, hämtade från olika läromedel. I häftet behandlas det 
indoeuropeiska språkträdet, etymologi, dialekter och språkhistoria från 
den runsvenska till den engelska perioden. Dessutom finns två uppgifter 
om talspråk och slutligen en fördjupningsuppgift.387    
 Strukturen i häftet som helhet kan närmast karaktäriseras som en 
kollektion (Applebee 1996:72, Applebee m.fl. 2000:406). Utmärkande för 
kollektionen är ett överordnat ämne eller fokus varifrån man väljer en 
uppsättning delar att utforska men delarna relateras inte till varandra. 
Relationerna mellan delarna liksom delarnas relation till eventuella över-
gripande frågeställningar fokuseras inte i häftet och i liten utsträckning 
också i undervisningsförloppet som helhet. Sporadiskt görs kopplingar 
både mellan olika delar av häftet och till mer övergripande frågeställning-
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ar genom det stöd som Anna hinner ge till enskilda grupper. Naturligtvis 
är det möjligt att också eleverna självständigt eller gemensamt i gruppdis-
kussionerna gör sådana kopplingar.  
 Uppgifterna i det inledande avsnittet om det indoeuropeiska språk-
trädet efterfrågar oftast sådant som inte direkt kan utläsas ur texten. Ele-
verna förväntas diskutera sig fram till möjliga svar eller söka vidare i an-
nat material. Här följer några exempel på frågor: 
 

När de olika indoeuropeiska stammarna bosatte sig långt borta ifrån var-
andra, utvecklades deras språk i olika riktningar. Vad tror du det berodde 
på? 
Varför är svenska och finska så olika trots att länderna ligger så nära var-
andra? 
Hur kan det komma sig att danska och svenska som är så lika betraktas som 
två språk och inte som två dialekter?388 

 
Eleverna uppmanas att resonera sig fram till möjliga svar men anar sam-
tidigt att det till vissa frågor finns ett givet svar. Detta leder till osäkerhet 
och ibland irritation.389 Frågorna kan relateras till varandra och till de 
frågor om språk och språkförändring och om vem eller vad som be-
stämmer hur språket ser ut, som stod i fokus under introduktionslektio-
nen men materialet i sig uppmuntrar inte till sådana kopplingar.390    
 I nästa avsnitt om etymologi ska eleverna med hjälp av ordböcker 
förklara ett antal listade ord och uttryck som t.ex. ordet ”lagom” och 
uttrycket ”huller om buller”. De uppmanas också att göra en egen 
gemensam lista på uttryck som de själva använder eller har hört och kon-
trollera betydelsen. Uppgifterna ger upphov till stor kreativitet och ele-
verna tycker det är roligt att spekulera i uttryckens betydelse men öv-
ningen förblir isolerad från andra delar av materialet.391  
 I avsnittet om dialekter ska eleverna först besvara frågorna under 
rubriken ”Faktaförståelse”. Här handlar det om att redogöra för hur 
språkforskare tror att dialekterna har uppstått och varför dialekterna i 
Mälardalen blev riksspråk. Därefter uppmanas eleverna att lyssna på fem 
valfria dialekter på Dialektprojektet SweDias webbsida392. Under tiden 
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ska de reflektera över och göra jämförelser med sin egen dialekt. De 
öppna frågorna som följer handlar om vad eleverna tycker om olika dia-
lekter, vad som är ”fint eller fult” och om de tror att dialekterna kan 
överleva eller inte. Här finns möjligheter att relatera frågor som rör dia-
lekters status och förhållandet mellan dialekterna och rikssvenskan till 
den inledande diskussionen om språkförändring och om vem som be-
stämmer över språket. Också här behöver eleverna stöd utifrån för att 
uppmärksamma dessa relationer.  
    Periodindelningen för det språkhistoriska avsnittet bygger på vilka 
språk som dominerat i inflytande över det svenska språket från den run-
svenska till den engelska perioden. Valet av grund för periodindelningen 
stämmer bättre överens med temats inledande fokus på samhälleliga 
förändringar som påverkar språket och frågan om vem som har makten 
över språket än den traditionella språkhistoriska indelningen i runsvens-
ka, fornsvenska, äldre nysvenska etc. Till varje period finns ett antal fak-
tafrågor där tyngdpunkten ligger på orsakerna till att vårt språk föränd-
rats. Genomgången av de språkhistoriska perioderna är en del av kollek-
tionen men är i sig kronologiskt upplagd med en episodisk struktur. Peri-
oderna relateras i liten utsträckning till varandra men samband skapas 
genom en återkommande koppling till den övergripande frågan vad som 
påverkar hur språket förändras. Eleverna får möjlighet att för varje peri-
od eller epok återvända till denna övergripande fråga och kan på så sätt 
fördjupa sin förståelse för hur ekonomiska, politiska och kulturella fakto-
rer påverkar hur språket förändras. Svaren kan oftast hittas i texten och 
utrymmet för diskussion är litet. Den avslutande uppgiften har en tydlig 
koppling till det språkhistoriska avsnittet men också till introduktionens 
diskussion om nutida språkförändringar. Eleverna ska individuellt skriva 
en kort resonerande text om vad de tycker om det engelska inflytandet 
på vårt språk och hur de tror att svenskan kommer att förändras. 
    De två sista sidorna i häftet handlar om talspråk och innehåller inga 
faktatexter. Istället ges här instruktioner för genomförandet av två un-
dersökningar. I den första ska eleverna avlyssna ett samtal och skriva en 
kort text om sina iakttagelser av hur personerna talar. I den andra ska de 
spela in ett samtal där de själva deltar. Samtalet ska bandas, skrivas ut och 
analyseras enligt en modell för enkel samtalsanalys. Uppgifterna är inte 
relaterade till övriga delar av häftet eller till de frågeställningar som disku-
terades i introduktionen. Den sista uppgiften är en fördjupningsuppgift 
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där valet av ämne är fritt liksom sättet att redovisa inför klassen. I upp-
giften ges fyra förslag på områden som grupperna kan välja inom: Hur 
lär man sig språk?, Gruppspråk (t.ex. yrken, slang, kön), Grannspråk och 
Fult språk?.393 
 Häftets olika material ger en bredare utgångspunkt för elevernas 
grupparbete än introduktionslektionen. Under rubriken Språk ryms en 
rad olika delteman som eleverna kan arbeta med i valfri ordning. Aspek-
ter av språkbruk och språkförändring som inte fanns med i introduktio-
nen, som t.ex. ordkunskap och etymologi, har tillkommit. Större delen av 
materialet i häftet behandlar historiska perspektiv på språk till skillnad 
från introduktionens fokus på nutid och framtid som låg i linje med An-
nas uttalade ambition och tolkning av kursplanen, dvs. att tyngdpunkten 
skulle ligga på hur vi använder språket idag. Få texter och uppgifter i 
häftet behandlar explicit det som stod i centrum i elevernas inledande 
diskussioner; språk kopplat till makt, kön, identitet eller språk i ett mång-
kulturellt samhälle. I de fall sådana perspektiv finns närvarande är de 
underordnade. Maktfrågor aktualiseras i det språkhistoriska avsnittet och 
könsaspekten nämns som alternativt val i fördjupningsuppgiften, där kön 
inordnas under gruppspråk tillsammans med yrkesspråk och slang. I 
samtalsanalysen uppmanas eleverna att lägga märke till ”företeelser som 
verkar vara könsbundna”.394  
 Det har skett en glidning bort från ett innehåll med betoning på aktu-
ella och kontroversiella språkfrågor med sociala, politiska och historiska 
dimensioner, frågor som i introduktionen fungerade utmanande och gav 
upphov till dialog och debatt och där olika åsikter kunde brytas mot var-
andra. Istället får eleverna nu arbeta med ett mer traditionellt historiskt 
upplagt tema som är mer slutet, dvs. det finns fler givna svar och mindre 
utrymme för eleverfarenheter och perspektivbyten.  
 Naturligtvis kan eleverna själva och med hjälp av Anna relatera häf-
tets delteman till de frågor som stod i fokus under introduktionen. Att 
arbetsformen nu antar karaktären av uppgiftslösning utgör möjligen ett 
hinder för att sådana kopplingar görs eftersom elevernas arbete nu inrik-
tas mot att visa att de gjort uppgifterna i häftet för att bli godkända på 
delkursen dvs. deras arbete blir mer instrumentellt motiverat. Häftet 
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sätter genom sin relativa slutenhet gränser som för eleverna kan bli svåra 
att överskrida. Arbetet med häftet inbjuder i liten utsträckning till sådana 
engagerade diskussioner som introduktionens frågor gav upphov till. De 
centrala frågeställningar som i inledningsskedet i så hög utsträckning 
engagerade ES-eleverna har blivit perifera eller utgått. Nedan ges några 
förklaringar till att denna innehållsliga förskjutning sker.  
 I uppföljningsintervjun berättar Anna att det vid den inledande plane-
ringen av Svenska B tillsammans med eleverna märkts ett motstånd hos 
eleverna. Kursplanen för Svenska B innehåller en punkt som eleverna 
tydligt uttryckt att de inte är så intresserade av att studera, nämligen att 
de ska ”känna till väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats 
från äldsta tiden till våra dagar” (Gy 2000:01:113). Elevernas reaktion 
återges av Anna på följande sätt: ”Ååånej, språkhistoria vill vi inte läsa, 
det är jättetråkigt och ska vi då lära oss allt det där och läsa dom här 
gamla texterna […] men dom ville göra nånting som inte kändes så gam-
malt!”, sa dom.395 Eleverna har, som jag förstår det, tidigare erfarenheter 
av vad studiet av ”språkhistoria” kan innebära och förknippar det med 
föreläsningar, arbete med ”gamla” texter, läxor och prov.  
 Språkhistoria är samtidigt något som Anna, med hänvisning till kurs-
planen, menar att eleverna ”ska ha med sig”. Att känna till de viktigaste 
dragen i hur det svenska språket utvecklats är ett mål som Anna ser som 
sin uppgift att hjälpa eleverna att nå. Hon måste därför på något sätt få 
eleverna med sig. ”Så dom måste vara med och känna att det är någotså-
när meningsfullt och inte ha ett motstånd från början för då är det ju 
dömt att misslyckas.”396 Genom att låta elevernas kunskaper och idéer 
stå i centrum och genom att välja frågeställningar som hon tror att de 
engageras av får Anna eleverna med sig i inledningsskedet. Men den 
elevcentrerade ansatsen används i huvudsak i motivationsskapande syfte. 
De frågor som behandlas i introduktionen överges som utgångspunkt 
och blir mer perifera i nästa skede av processen. Ett annat sätt att få ele-
verna med sig blir att låta dem bestämma över hur arbetet ska genomfö-
ras. 
 Anna berättar hur hon tänkt kring arbetsformerna och valet av inne-
håll för temat. Hon väljer att inte ta fasta på elevernas motstånd mot 
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språkhistoria och diskuterar istället arbetsformerna. Eleverna vill inte att 
Anna ska föreläsa om perioderna och de vill inte ha läxor och prov:  

 
Och då pratade vi om hur de ville arbeta. Och då var dom inne på att dom 
ville jobba i sin egen takt, självständigt men att alltid kunna fråga och ha vis-
sa hållpunkter och så. Så det var det jag tänkte är jag plockade ihop det här 
materialet. Så det var ganska mycket fokus på hur dom ville jobba och sam-
tidigt då fokus på vad är det dom ska få med sig. Och då tyckte jag att jag 
hade belägg i kursplanen för att använda detta materialet.397 

 
Det verkar som om Anna ganska odramatiskt får eleverna att acceptera 
ett innehåll som de visar ett svagt intresse för men som hon menar att 
kursplanen föreskriver.  
 Vad Anna och eleverna har frihet att förhandla om, men som de inte 
gör, är vilka frågor som ska ställas och vilka perspektiv som ska vara 
centrala genom temat. Det är viktiga val som pekar ut riktningen för hur 
arbetet fortsättningsvis ska se ut. Det innehåll som kursplanen föreskri-
ver kan alltså bäddas in i olika kontexter. Väsentliga drag i hur språket 
har utvecklats kan t.ex. studeras med ett snävare språkligt fokus på hur 
ordförråd, grammatik, syntax har utvecklats eller t.ex. omfatta makt-, 
köns-, identitets- och klassperspektiv på språkets utveckling. Utifrån val 
av frågeställningar och perspektiv kan sedan de texter och arbetsuppgif-
ter som ska ingå väljas. Anna och eleverna kan också förhandla om hur 
omfattande arbetet ska vara och hur det ska genomföras. Någon diskus-
sion om frågeställningar, perspektiv, texter och uppgifter förefaller inte 
ha förekommit i den planering som Anna gjort tillsammans med elever-
na. Elevernas inflytande begränsas till frågan hur de ska arbeta med det 
stoff som Anna väljer och som hon menar att hon har belägg för i kurs-
planen. Till viss del har eleverna inflytande också över den tid som ska 
ägnas åt temat. De får arbeta i egen takt med uppgifterna och de får ock-
så välja om de vill göra fördjupningsuppgiften i direkt anslutning till ar-
betet med häftet eller längre fram i B-kursen. ES-elevernas erfarenheter 
av inflytande över undervisningen stämmer överens med övriga klassers. 
Också där begränsas inflytandet till frågor som hur, när, hur mycket, och 
med vem. Frågorna vad och varför diskuteras sällan med eleverna.  
 Genom innehållet i häftet blir det fortsatta undervisningsförloppet 
läromedelsstyrt och inriktat på att lösa uppgifter. När Anna bestämmer 
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innehållet i häftet gör hon, enligt egen utsago, en bedömning av ”vad 
eleverna ska få med sig”.398 Konkreta besked om innehåll ges inte i kurs-
planerna. I sina didaktiska överväganden kan Anna däremot ta hjälp av 
läromedel, sina egna ämneskunskaper och inarbetade rutiner från tidigare 
elevers arbete med samma kunskapsområde. Anna lämnar inledningens 
öppna och nutidsanknutna frågor och faller tillbaka till ett mer traditio-
nellt språkhistoriskt studium som hon finner belägg för i egna ämnes-
kunskaper och i läromedel.  
 Valet av innehåll måste också ses i relation till förhållanden i klass-
rumskulturen. Anna har kunskaper om eleverna i ES-klassen, både med 
avseende på social och kulturell bakgrund, preferenser och framgång i 
svenskämnet. Grupperna ska klara av att arbeta relativt självständigt med 
uppgifterna. Heterogeniteten i gruppen, att flera elever ännu inte är klara 
med A-kursen och den höga frånvaron påverkar Annas val. Att följa en 
mer integrerad kurs där man tillsammans bygger vidare och fördjupar 
sina kunskaper kan bli svårt att klara för de elever som är borta mycket. 
Kollektionens olika material, som inte bygger på varandra utan kan betas 
av i egen takt och i vilken ordning som helst, gör att Anna kan få elever 
med hög frånvaro med sig i arbetet.  
 Det fortsatta arbetet blir också mer lärarstyrt trots att eleverna arbetar 
självständigt med sina uppgifter. Anna inser svårigheten att förankra det 
språkhistoriska innehållet hos eleverna. Hon kan inte på samma sätt som 
i introduktionen bygga på att eleverna upplever kunskapsinnehållet som 
tematiskt relevant. Då kunskapsinnehållet blir mer instrumentellt motive-
rat krävs en starkare lärarstyrning av elevernas arbete. Genom häftet kan 
Anna få kontroll över stoffet och på så sätt försäkra sig om att eleverna, 
om de gör sina uppgifter, når målen. Hon får också kontroll över elever-
nas arbete genom den disciplinering som arbetet med uppgifterna inne-
bär och genom att eleverna efter varje lektion ska skriva loggbok över 
sitt arbete och lämna in sitt häfte. När ämnet inte upplevs som tematiskt 
relevant kan en sådan strategi fungera i förhållande till de elever som 
upplever att innehållet är subjektivt relevant ur allmänbildnings- eller 
kvalificeringssynpunkt (Smidt 1989:131f). Den möjlighet till socialt sam-
spel med kamrater som arbetet med häftet ger kan också göra att elever-
na känner sig mer motiverade för att lösa uppgifterna.    
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 Liksom övriga lärare i studien upplever Anna att innehållet i B-kursen 
är mer styrt än i A-kursen. Den frihet som eleverna haft i A-kursen, och 
som Anna ser som en av anledningarna till att flera elever inte blivit klara 
med sina uppgifter, reduceras och Anna tar ett fastare grepp om innehål-
let. Inför den innehållsrika kursplanen för Svenska B tar Anna ”allt i sina 
egna händer”, säger Anders.399 Balansen mellan frihet och styrning är en 
aspekt i klassrumskulturen som har betydelse för hur deltagandet i läro- 
och undervisningsprocessen gestaltar sig (Hoel 1995:312). Den stora 
frihet som eleverna hade i A-kursen skapade osäkerhet kring arbetets 
ramar och villkor. Lina tycker det är bra att själv få välja vad hon vill 
arbeta med men kunde inte bära ansvaret för att självständigt fullfölja 
sina uppgifter vilket ledde till konflikter och misslyckanden.400 Å andra 
sidan kan elevernas kreativitet, initiativförmåga och självständiga tänkan-
de hämmas av för mycket styrning och kontroll.  
 Att organisera elevernas studier som ”eget arbete” enskilt eller i 
grupp kan ses som ett svar på ES-klassens heterogena sammansättning 
och behovet av en mer individanpassad undervisning. Anna får möjlighet 
att ge mer hjälp åt de elever som av olika skäl halkar efter. Andra motiv 
bakom valet av arbetsmetoden kan vara att elevernas motivation och 
ansvarstagande ökar. För eleverna i ES-klassen och även i BF-klassen 
tycks frihetsaspekten vara det primära. Eva Österlind (1998) skriver att 
arbetsformen ”eget arbete” förändrar klassrummets interaktionsmönster 
och spelregler. Formerna för social kontroll förändras när disciplinering-
en i högre utsträckning lyfts över på eleverna själva. Hon menar också att 
det enskilda arbetet och de enskilda kontakterna med läraren gör att ele-
verna försvagas som kollektiv. Var och en är upptagen med sitt vilket 
skapar mer ”ordning” i klassen. ”Läraren styr indirekt, med rutinerna, 
och genom att erbjuda ’frihet’ i utbyte mot ’ansvar’.” (132). Arbetsmeto-
den kritiseras för att den riskerar att hamna i ett oreflekterat faktasökan-
de och flera forskare har ifrågasatt om ”eget arbete” verkligen leder till 
kunskapsutveckling och förståelse (Carlgren 1994, Österlind 1998, Nils-
son 2002).   
 Det fria utrymmet är något som Anders, gång på gång, återkommer 
till i intervjun. För honom handlar friheten om att få tänka fritt och ge 
självständiga bidrag i det han arbetar med. Han vill helst kunna välja en 
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större uppgift att fördjupa sig i över längre tid.401 Men i den avslutande 
intervjun säger Anders att det i B-kursen blivit mycket fokusering på ”att 
göra uppgifter och att lämna in grejer”.402 Anja jämför med A-kursen där 
de bestämde tillsammans och fick vara med och välja. ”Då utvecklades 
man genom det men nu så får man bara en uppgift att göra och så gör 
man den”.403 De konstaterar båda att det personliga engagemanget avta-
git och att svenskämnet blivit ett pluggämne.404 Att Anna nu äger innehåll 
och frågeställningar kompenseras, för att hon ska få eleverna med sig, av 
att eleverna får inflytande över hur arbetet ska organiseras. Hon ger dem 
frihet att bestämma vem de vill arbeta med och i vilken ordning och när 
uppgifterna ska lösas. Vilka konventioner för deltagande utvecklas i arbe-
tet med häftet? 

Konventioner för deltagande i grupparbetet  

Annas ursprungliga planering med ett inledande pass där gemensamma 
frågor diskuteras havererar i ett tidigt skede p.g.a. den höga frånvaron. 
Noteringar om förhandlingar om att få gå tidigare eller utebli för att re-
petera, spela upp eller ”rodda” är ett återkommande inslag i mitt obser-
vationsmaterial. Som tidigare nämnts har Anna en tillåtande attityd så 
länge eleverna tar igen förlorad lektionstid genom ett mer omfattande 
hemarbete, men hon är samtidigt missnöjd när eleverna inte dyker upp 
på hennes lektioner. Förhållandena kan relateras till de konventioner för 
deltagande som utvecklats i ES-klassen men dessa påverkas av faktorer 
utanför klassrumskulturen. Anna nämner t.ex. elevernas totala arbetssitu-
ation; den splittrade skoldagen med många ämnen och aktiviteter på 
schemat, stressen hos både elever och lärare och bristen på samarbete 
mellan lärare i olika ämnen. Sådana förhållanden har betydelse för hur 
arbetet kan organiseras och genomföras och gör det svårare att skapa 
sammanhang och kontinuitet i undervisningen. Förhållandena har där-
med också betydelse för vilket innehåll som kan skapas i olika grupper 
och för enskilda elever.  
 I ES-klassens arbete med arbetshäftet Språk utvecklas delvis olika 
konventioner för deltagande i olika grupper. Hur skillnaderna i deltagan-

                                                           
401 Ibid.:7. 
402 Gruppintervju ES (Anders, Anja):10f. 
403 Ibid. 
404 Ibid.:11. 
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det ser ut får här illustreras av två olika grupper. De frågor som ställs är 
följande: Vilka grundregler gäller för deltagande i grupparbetet i ES2? 
Finns det fasta förväntningar på vad som ska fokuseras och vart delta-
gandet ska leda? Hur ser acceptansen och intresset för uppgifter och 
frågställningar ut?   
 I observationer och intervjuer hör jag ibland den grupp som består av 
Martin, Karin, Camilla, Robert och Tove omnämnas som ”duktiga grup-
pen”.405 Enligt Anna, det jag observerat i klassrummet och fått ta del av i 
intervjuer är detta den mest ambitiösa och framgångsrika gruppen i klas-
sen. De har ett tufft program med konserter och flera har extra instru-
mentalundervisning, i vissa fall både i skolan och på fritiden, samtidigt 
som de är angelägna om att klara det övriga skolarbetet bra. Den tema-
tiska relevansen, intresset för själva ämnet, varierar i gruppen. Eleverna 
finner subjektiv relevans i det sociala inom gruppen och i förhållande till 
Anna och det finns en vilja att få ett bildningskapital och att kvalificera 
sig för vidare utbildning (Smidt 1989:131f). Eleverna i den här gruppen 
ställer höga krav på sig själva och är angelägna om att vara effektiva. De 
väljer alltid att arbeta tillsammans, ett strategiskt val, eftersom de har 
samma inställning till skolarbetet. Deras hållning leder till att de inte gär-
na ”släpper in” andra elever i gruppen. Närvaron är god, eleverna är 
relativt fokuserade, vet vad de ska göra och gör det. En analys av 95 turer 
ur en inspelad observation av gruppens arbete med häftet, visar vilket 
innehåll, fördelat på olika kategorier, eleverna skapar men också vilka 
konventioner för deltagande som råder i gruppen.   
 Bidragen har fördelats på tre olika innehållskategorier; bidrag som har 
ett ämnesanknutet innehåll, procedurbidrag och kommentarer 
(Hägerfelth 2004:94, 101). Eleverna skapar för det första ett ämnesanknu-
tet innehåll. För att en tur, eller en del av en tur, ska placeras i denna kate-
gori ska den på något sätt bidra till att skapa mening kring ämnet. I dis-
kussionen tar eleverna i bruk tidigare förvärvade kunskaper, både i och 
utanför skolan. Ämnesbidragen bygger vidare på elevernas tidigare kun-
skaper men också på den kunskap som efter hand byggs upp i arbetet. 
Eleverna använder olika typer av källor t.ex. varandras och Annas kun-
skaper, ordböcker och uppslagsverk. Texthäftet förser dem med stoff 
och uppgifter men inte alltid svar på frågorna.  

                                                           
405 Se t.ex. Maria (ES), Intervju:4f.  



 
 
262 

 För det andra skapas ett organisatoriskt innehåll som utgör förutsätt-
ningen för skapandet av ett ämnesinnehåll. De bidrag som fyller en or-
ganisatorisk funktion har delats upp på två kategorier. Procedurbidrag är 
bidrag där eleverna diskuterar hur uppgifterna ska lösas och besvaras, 
hur långt de har hunnit, vad de ska fortsätta med och uppmaningar till 
gruppen att fortsätta med arbetet. Dessa bidrag är till antalet lika många 
som ämnesbidragen. Att svaren inte finns i häftets texter leder till flera 
procedurbidrag:  

 
Tove: Ska vi ta nästa nu?! 
Karin: (läser ur häftet) För 2000 år sedan talades i södra Europa ett språk som 
gett upphov till alla romanska språk. Vet du vilket det var? 
Martin: Vi svarar nej! Frågar man så? ”Vet du vilka det var? ... Nej, det vet 
jag inte! 
Tove: Nej, det står ju inte här. 
Martin: Går det inte att ta reda på det så att man vet? 
Karin: Vilket språk var det? 
Martin: Då skriver jag bara nej på den frågan! 
Camilla: Nej, vänta … nu måste vi! 
Karin: Jamen 2000 år då är det ju år 0 … det var ju romarriket eller nåt sånt! 
Tove: Vet vi det? … Alltså det står nog inte i texten. 
Martin: Inget svar står i texten verkar det som. 
Camilla: Men hur ska man kunna veta detta? 
Joakim: Vi får chansa! 

 
Sekvensen visar att Martin blir upprörd över hur frågan är ställd men 
också att gruppen är kritisk mot att svaren inte finns i texten. Uppenbar-
ligen ingår det i gruppens förväntningar att svaren ska finnas i häftet och 
inte att de ska behöva söka vidare i annat material, t.ex. i det närliggande 
biblioteket, för att få ett säkert svar på den slutna fråga som det handlar 
om här. Eleverna vill kunna lösa uppgifterna på plats, med det material 
som finns till hands på arbetsbordet och genom att diskutera. 
 Den största andelen turer faller under den tredje kategorin kommenta-
rer. Hit förs bidrag som bygger upp det sociala innehållet i interaktionen. 
I de 95 turerna finns exempel på instämmanden, uttryck för känslor, 
skämt, mothugg, korrigeringar och värderingar. De sociala relationerna är 
viktiga i den här gruppen och många kommentarer har en bejakande och 
uppmuntrande karaktär men det finns också exempel på uttryck för do-
minans. Kommentarerna gör att innehållet i diskussionerna inte enbart 
handlar om att skapa mening kring temat utan det handlar också om 
sådant som har med identitetsbygge och skolkulturbygge att göra (Liberg 
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2003a:2), allt enligt de konventioner för deltagande som råder i gruppen. 
Eleverna väver tillsammans, i en social process, mening både kring de 
uppgifter som ska lösas och kring sina individuella och gemensamma 
identiteter. Så är t.ex. identiteten som estet, musikelev eller musiker viktig 
för samtliga elever i den här gruppen: 
 

Martin: Vad höll vi på med? 
Karin: Vi höll ju på med indoeuropeiska! 
Robert: Ja, precis! 
Tove: Ja, men det har jag ju skrivit om i blocket. 
Martin: Varför förstår ... (till Robert) har du avista på trummor med? 
Karin: Vi har läst dom första tre sidorna. 
Martin: Hur många delar i setet är inräknat i det? 
Robert: Det är bara virveln! 
Martin: Bara virveln! Ja men då är det ju jättelätt ju. Vilken lyx! 
Robert: Jamen det är inte så lätt! 
Martin: Jag befarade att det var pukor och sånt skit med. 
Karin: Ja! 
Robert: Tro mig det är inte så lätt! 
Karin: Det borde du väl sätta du har det ju i generna. 
Camilla: Alla har väl gener 
[…] 
Tove: Nej, nu måste vi börja! 
Martin: Javisst! 
Tove: Vi var på fyra. (läser frågan högt) Varför förstår ester och finländare lite 
av varandras språk?406  

 
Robert är orolig inför sitt förestående uppspel. Alla gruppmedlemmar är 
musikelever och uppspel är något som de alla varit med om och de kan 
därför leva sig in i Roberts situation. Gruppen återförs till det ämnesan-
knutna innehållet genom Toves uppmaning till gruppen att återgå till 
arbetet men för Robert är det svårt att koncentrera sig på uppgifterna. 
Han intar en passiv deltagarposition till gruppens meningsskapande kring 
själva skolämnet genom att inte ge några ämnesanknutna bidrag. Efter en 
kort stund lämnar han gruppen för att göra sitt uppspel: ”Nej, jag klarar 
inte av detta! Nu går jag!”.407 Att på detta sätt lämna lektionen för verk-
samheter som hör till ett annat ämne tillhör de konventioner för delta-
gande som råder i ES-klassen.    
 I den här gruppen följer eleverna instruktioner, för anteckningar och 
tar, både individuellt och som grupp, ansvar för att arbetet flyter på och 
                                                           
406 Inspelad Observation 3, ES:1. 
407 Ibid:2. 
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att de blir färdiga inom de tidsramar som ges. Den relativt goda närvaron 
gör att de kan hålla ihop gruppen och genomföra arbetet tillsammans. I 
samtal med eleverna framgår det att de är nöjda med att få arbeta i 
grupp. De tycker att de lär sig mer när de själva söker kunskap. Främst 
Martin är kritisk till hur frågor ställs och till att svaren inte står i texten 
men i gruppen som helhet finns en acceptans och ett intresse för uppgif-
ter och frågeställningar.    
 I andra grupper kan arbetet se väsentligt annorlunda ut. Den höga 
frånvaron i många grupper leder till att eleverna hela tiden placeras om i 
nya grupper där eleverna kommit olika långt eller gjort uppgifterna i en 
annan ordning än i den grupp de varit placerade i tidigare. Följden blir att 
arbetet hela tiden måste organiseras om och att eleverna inte kan samar-
beta kring en gemensam uppgift. Att hjälpa elever som varit frånvarande 
att komma ifatt tar efter hand allt mer av Annas tid. I grupper med hög 
frånvaro och ständigt skiftande gruppmedlemmar arbetar eleverna i stor 
utsträckning individuellt med sina häften. Det samarbete som förekom-
mer består i att man utbyter svar på uppgifter för att hjälpa varandra att 
komma ifatt.   
 Under den femte observationen sitter jag tillsammans med en tillfäl-
ligt sammansatt grupp elever; Henrik, Malin, Johan och Annie. Gruppen 
är den minst disciplinerade av de grupper jag observerar och har valts för 
att visa spännvidden mellan olika grupper. De har slagit sig ned utanför 
klassrummet där flera grupper, också från andra klasser, arbetar. Grup-
perna kommunicerar med varandra vilket gör att ljudnivån stundtals är 
ganska hög. Att göra en ljudupptagning av elevernas samtal blir därför 
omöjligt. Efter att de inledningsvis konstaterat att de har mängder av 
uppgifter kvar att göra försöker gruppen reda ut vad de skulle kunna 
arbeta med tillsammans:  

 
Johan: Hur många har gjort det europeiska språkträdet? Ska vi skriva ner 
svaren? 
Annie: Nej bara diskutera väl? 
Henrik: Vi måste tänka här på gymnasiet! 
Johan: Hör nu! Vi ska skriva när det står så, annars diskutera! 
Annie: Dialekter har vi inte gjort. Den nysvenska perioden har vi inte gjort 
… Gör vi samma? 
Johan: Nej men den har jag gjort! 
Annie: Okej då!408 

                                                           
408 Rekonstruktion ur Observation 5, ES.  
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Trots att arbetet med häftet är inne på fjärde veckan är eleverna ännu 
inte riktigt klara över formerna för arbetet. Här handlar det i huvudsak 
om proceduren dvs. om huruvida svaren ska skrivas ner eller enbart dis-
kuteras fram. Eleverna beslutar sig för att arbeta med den uppgift som 
handlar om engelska lånord. Enligt instruktionen ska de först reflektera 
över vilka engelska lånord de själva använder i sitt vardagsspråk och där-
efter undersöka engelska lånord i en tidningsartikel. Med dessa uppgifter 
som grund ska de sedan skriva en kort text om engelskans inflytande 
över vårt språk, om hur de tror att det svenska språket kommer att för-
ändras och vad de tycker om det:  

 
Henrik: Hur ska jag kunna veta vad jag använder för engelska ord i mitt 
språk? 
Johan: Det gör du hela tiden. Fuck, shit och sånt som jag ska gå och köpa 
ett par tajts! 
Annie: Ordet hej det borde inte vara svenskt! 
Johan: Är det någon som har en tidning? 
Annie: Nej! 
Johan: Då skiter vi i den!409 

 
Diskussionen om engelska och amerikanska lånord fortsätter men Johan 
är nu återigen upptagen av procedurfrågor. Han läser instruktionen för 
att försöka förstå vad som ska skrivas och hur. ”Vaddå skriva en kort 
text?”, utbrister han:  

 
Johan: Nej, nu ska vi skriva en text om den engelska perioden men hur? Jag 
fattar inte! Vi har ju diskuterat! (till Anna som passerar) Varför ska vi skriva en 
text om den engelska perioden? Ska vi inte svara på frågorna? Förresten vi 
hittade ingen tidning. 
Anna: Vilka problem! Jag föreslår att ni går och hämtar.  
Johan: Ska jag sammanfatta? 
Anna: Inte enbart. Resonera utifrån gruppen och vad du själv tycker. 
Johan: Ska vi resonera och sen skriva? Skriva vad? 
Annie: Jag går och hämtar en tidning!410  
 

Johan är uppenbart osäker inför skrivuppgiften. Frågorna gäller både hur, 
varför och vad. Implicit finns invändningar som kan tolkas som att Johan 
tycker att det räcker med att diskutera och svara på frågorna. 

                                                           
409 Ibid. 
410 Ibid. 
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 Annie är strax tillbaka och bläddrar förstrött i den tidskrift hon häm-
tat. Malin ansluter sig till gruppen och plockar fram sitt material. Johan 
arbetar med sin resonerande text. Henrik har hämtat frukost och är upp-
tagen med mackor och läsk. Tidskriften vandrar runt alltmedan eleverna 
pratar om annat:  

 
Henrik: Vi gör ingen nytta! 
Malin: Är det inte någon som har några roliga spel att låna mig?411 

 
Henrik och Malin talar om datorspel, om var man kan köpa billigt. Emel-
lanåt bläddrar de planlöst i tidskriften och i de ordböcker som Anna 
placerat på deras bord. Johan skriver vidare. Snart följer en livig diskus-
sion om djurhållning som också elever i andra grupper och andra klasser 
deltar i. Jag hinner inte uppfatta av vem och varför frågan om djurhåll-
ning initieras. Plötsligt är den bara där och kräver en stunds engagemang 
och uppmärksamhet:    
  

Annie: (till Henrik) Vi har ju inte skrivit något! 
Johan: Jag är klar nu. Vad gör vi sen?412  
 

Henrik beklagar sig över att de inte kommer någonstans i sitt arbete, ”vi 
gör ingen nytta” och när lektionen är slut har varken Annie, Malin eller 
Henrik skrivit något i sina häften. Johan har dock skrivit sin resonerande 
text klar mitt i all tumult. Att skriva den resonerande och argumenteran-
de texten om engelskans inflytande på det svenska språket är en uppgift 
som flera elever, liksom Annie och Henrik, släpar efter med, i vissa fall in 
i årskurs 3. Förhållandet kan relateras till både innehållsstruktur och kon-
ventioner för deltagande.  
 I den här gruppen fullföljer Johan sin uppgift utan gemensamma 
diskussioner i gruppen. De texter som eleverna producerar blir inte heller 
föremål för gemensamma diskussioner i klassen utan blir en affär mellan 
den enskilde eleven och Anna. Den potential för meningsskapande som 
ligger i att olika perspektiv, åsikter och värderingar får mötas, ”att göra 
kunskap till föremål för en gemensam betraktelse” (Ljunggren 1993:14), 
utnyttjas inte i skrivuppgiften, varken inför eller efter skrivandet. Johan 
löser uppgiften utan att gå i dialog med materialet, Anna eller med övriga 
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elever. Samtalet som form ger i sig ingen garanti för att innehållet pro-
blematiseras eller att perspektivbyten sker. Istället är det innehållets kvali-
tet, kvantitet och relationer mellan kunskapsområdets olika material och ett 
aktivt deltagande som skapar förutsättningar för hur samtalet kan utvecklas 
(Grice 1975:45f, Applebee 1996:53).  
 Det material som eleverna har till sitt förfogande, i huvudsak häftets 
olika material, är inte tillräckligt i avseende på djup och substans för att 
engagera och ge eleverna stöd i diskussioner och skrivande. Bristen på 
relationer mellan häftets olika material gör att eleverna börjar om på nytt 
för varje nytt stoff som inkluderas. Sambanden finns och är synliga för 
Anna men inte för eleverna. Skrivuppgiften om det engelska språkets 
inflytande kräver argumentation och ställningstaganden vilket förutsätter 
att skilda värden och perspektiv klargörs så att det finns något att ta ställ-
ning till. Johan känner sig frustrerad inför uppgiften men löser den me-
dan Henrik och Annie låter bli. Svårigheterna är desamma som Anja och 
Anders beskriver; tvånget att reflektera och skriva när man inte har något 
att säga, att ”man måste hitta på nåt bara för att låtsas”.413  
 Henrik, Annie och Malin ägnar sig sporadiskt och med svalt intresse 
åt uppgifterna i häftet och de kommer inte vidare under den lektion jag 
observerar. De ger några få ämnesanknutna bidrag om engelska lånord i 
början av lektionen och ställer frågor om proceduren men tappar snart 
fokus. Resten av lektionen deltar de aktivt och engagerat i dialog med 
varandra och elever utanför gruppen om ämnen som ligger utanför det 
skolämnesanknutna t.ex. datorspel och djurhållning. Johan löser motvil-
ligt skrivuppgiften efter ifrågasättande förhandlingar med Anna. Hur gick 
det då med Malins text? Jo, Malin tillhör egentligen en annan grupp och 
hon är redan klar med samtliga uppgifter i häftet. ”Jag har egentligen gått 
igenom häftet så det känns inte så meningsfullt!”, säger hon.414 
 Vad som håller samman elevernas arbete i de tillfälligt sammansatta 
grupperna är att eleverna varje lektion kan återvända till häftet för att 
lösa uppgifter som inte bygger vare sig på varandra eller på ett kollektivt 
arbete där eleverna är beroende av varandra. Konsekvenserna av de dis-
kontinuiteter som hela tiden uppstår på grund av frånvaro och andra 
aktiviteter kan mildras genom att eleverna kan lösa uppgifter som är rela-
tivt oberoende av varandra och kan göras när som helst. Förutsättning-
                                                           
413 Gruppintervju ES (Anja och Anders):14. 
414 Samtal, Malin (ES), ur observation 5:4. 
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arna för meningsskapandet ser dock olika ut i grupper som hålls samman 
och i grupper som ser olika ut från gång till gång.     

Olika förutsättningar för meningsskapande 

Det långsamma arbetstempot i vissa grupper tillsammans med den höga 
frånvaron gör att många elever snabbt kommer efter. Nya grupper, som 
kommit olika långt med arbetet, bildas och möjligheterna till samarbete 
minskar. Uppgifterna betas av relativt oberoende av varandra och ut-
rymmet för diskussion, utbyte av tankar, idéer och erfarenheter och 
kopplingar mellan olika delar av materialet tycks krympa allt mer ju läng-
re arbetet framskrider. Risken är att de olika delarna av materialet blir 
olika öar som besöks en efter en utan inbördes sammanhang.   
 Maria och Lina har varit frånvarande och kommit efter i arbetet. Ob-
servation 6 innehåller ett samtal med dem om hur de tycker att arbetet 
fungerar. Arbetet i grupperna har varit ”splittrat”, säger de. Byten av 
grupp när folk är sjuka gör att ”man tappar bort sig”.415 De berättar att 
de efter hand tappat intresset och koncentrationen på arbetet. Då är det 
bättre att vara i samma grupp hela tiden och kunna motivera och stötta 
varandra. Ibland har arbetet flutit på bra men det har blivit mer diskus-
sion än skrivande. I början var det bara en i gruppen som antecknade 
och varken Maria eller Lina har skrivit så mycket i sina häften. De tycker 
inte att själva ämnet har varit så intressant och det har varit svårt att få 
djup i diskussionerna. Samtidigt tycker de att ämnet språk, att bli medve-
ten om sin egen språkanvändning och förstå varför vi talar och skriver 
som vi gör, är viktigt. Maria säger att lugn och ro och att få arbeta ihop 
med dem hon känner är viktigt för att hon ska kunna koncentrera sig, 
annars blir det bara ”prat”.416 För både Maria och Lina har arbetet präg-
lats av brist på kontinuitet men också innehållslig splittring. Deras enga-
gemang och intresse för temat har inte kunnat upprätthållas.  
 I ES-klassen är den didaktiska frågan Med vem? i allra högsta grad 
relevant för eleverna. Att hamna i ”rätt” grupp kan ha avgörande bety-
delse för resultatet, vilket eleverna är starkt medvetna om. En följd av 
detta är att mer stabila grupper inte gärna ”släpper in” elever som de tror 
kan äventyra arbetet. Maria tar upp problemet i en intervju. Hon avslöjar 
att hon egentligen skulle vilja arbeta med ”duktiga gruppen” och tror att 
                                                           
415 Samtal , Maria och Lina (ES), ur Observation 6. 
416 Ibid. 
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hon skulle passa in i den men hon vågar inte närma sig av rädsla att bli 
nobbad:   
  

Maria: Ja på det sättet. Och sen så är det ju då, jag vill vara aktiv i klassen 
och dom … dom som är sex stycken dom är ju jätteaktiva i skolan. 
LB: Det är sex i musikklassen då, sex personer som dominerar på nåt sätt då 
tycker du? 
Maria: Ja precis! Och … sen så är det ju dom andra, som inte bryr sig ett 
dugg om skolan, skolkar jättemycket och liksom nej vi skiter i skolan och så. 
Det är ju dom som utelämnas till att jag ska vara med […] dom som är mest 
öppnast och trevligast och släpper in en i gruppen på det sättet. 
LB: Ja men det gör inte den här gruppen? 
Maria: Nej! 
[…] 
Maria: Men sen så är dom ju väldigt duktiga och jag tror liksom det att hade 
jag liksom varit med dom så kanske jag hade varit lika, inte kanske lika, jag 
hade nog känt att det här var kul. Att hitta folk som är lika, alltså som är 
ambitiösa, som ser skolan som en positiv grej. 
[…] 
LB: Men vad är det som gör då Maria att du inte kommer in i den gruppen, 
att du inte kan … 
Maria: För att jag vågar inte! 
LB: Du vågar inte! 
Maria: Nej!417 

 
Men det visar sig att Maria har en ambivalent hållning till ”duktiga grup-
pen”. Samtidigt som hon tycker att det är bra att de är ambitiösa i sitt 
arbete har hon anledning att kritisera gruppmedlemmarna. Kritiken 
handlar om att de tar för mycket utrymme i klassrummet, struntar i att 
räcka upp handen och inte släpper in andra, varken i gruppen eller i klas-
sens diskussioner. ”Ja om man vill säga något så tar dom ju orden ur 
munnen på en och det tycker jag är oförskämt […] dom ser ju inte att 
det finns andra alltså.” Vid närmare eftertanke vill Maria inte ”räknas till 
den gruppen ändå för jag är inte som dom”.418  
 Anna är medveten om att några elever är kritiska mot den fria grupp-
indelningen och försöker under vårterminen att förändra sammansätt-
ningen i grupperna.419 Den problematik som Lina, Maria och Anders tar 
upp i intervjuer diskuteras emellertid inte öppet i klassen. Däremot före-
kommer det under arbetets gång annan öppet formulerad kritik mot 
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419 Anna, Intervju 2:4. 
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häftets frågeställningar och de konventioner för deltagande som utveck-
lats. Här följer några exempel: 

 
Anna: Ni har ju haft önskemål om att få arbeta själva! 
Henrik: Vem fan har önskat det?420  
 

      Malin: Varför måste man tänka själv? Svaren finns ju inte i texten! 
Anders: Besvärligt när man bara ska skriva ner vad man tror. 
Lisa: Nej det är väl nyttigt!421 
  
Anders: Alltså, antingen kan man det eller så får man gissa. Ja, det värsta är 
att det blir en gissningslek. Man är ute på hal is.422  
 
Erik: Det känns så oorganiserat. Vi är på olika ställen i häftet. Vi blir okon-
centrerade. 
Malin: Jag har egentligen gått igenom häftet så det känns inte så menings-
fullt.423   
 

Kritiken avser arbetssättet, de frågor som ställs i häftet och hur de ska 
besvaras. Att svaren inte finns i häftet är något som påpekas i samtliga 
observerade grupper. Kritiken kan också handla om valfriheten som av 
Johan upplevs som skenbar. Han protesterar när Anna vill att eleverna 
ska välja fördjupningsuppgifter efter intresse. Johan vill inte uppleva 
”valfrihetens ångest”. ”Det är ändå samma skit”, menar han.424 
 I ES-klassen finns samtidigt flera elever som uttrycker sig positivt om 
arbetet med temat Språk. Emma är vid observation 6 snart klar med sitt 
häfte. Hon säger att hon lärt sig mycket nytt om språkets historia och om 
dialekter. Innehållet har varit intressant och arbetsformerna har fungerat 
bra. Särskilt uppskattar Emma att de fått bestämma så mycket själva.425 
Karin tycker också att arbetet fungerat bra och hennes grupp har gjort 
det mesta tillsammans. De kunde lite när de började, menar hon, och har 
sedan tänkt högt tillsammans. Samtalsanalysen gav viktiga insikter, myck-
et jag aldrig tänkt på tidigare, berättar hon. Karin tror att hon kommer att 
bära med sig den kunskapen och lägga märke till mer i samtal. Nu funde-
rar hon mer över hur hon själv agerar och hur hon anpassar sig i olika 

                                                           
420 Observation 1, ES:4. 
421 Observation 2, ES:2f. 
422 Ibid. 
423 Observation 5, ES:4. 
424 Observation 7, ES:2. 
425 Samtal, Emma (ES), ur Observation 6. 
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sammanhang. Det språkhistoriska avsnittet var nog det intressantaste de 
gjort i svenskan hittills och hon vill gärna lära sig mer, säger hon.426  
 Både Emma och Karin har arbetat i grupper med hög närvaro som 
kunnat hållas samman genom arbetet. Där finns förutsättningar för att 
hela tiden bygga vidare på tidigare förståelse och att hålla ett övergripan-
de samtal, dit olika delar av materialet relateras, vid liv. Detta gjordes 
dock inte genomgående i någon av de observerade grupperna. Diskus-
sionerna kunde vara livliga, allting vändes och vreds på, men det var 
oftast enbart när Anna styrde eleverna in i mer övergripande samtal som 
eleverna såg de större sammanhangen. I övrigt löstes uppgifterna relativt 
oberoende av varandra. 
 Utifrån hur undervisningsförloppet utvecklar sig skapas olika förut-
sättningar för meningsskapande i de olika grupperna genom att innehål-
let iscensätts och kontextualiseras på olika sätt. Ett kursinnehåll kan sä-
gas existera på olika nivåer och därmed se olika ut beroende på ur vilket 
perspektiv innehållet betraktas eller upplevs. Ett sätt att få syn på de 
olika nivåerna är att göra distinktioner mellan olika kursplaner, formella 
och icke-formella (Applebee 1996:68).427 Vi kan tala om en formell kurs-
plan som uttrycks i styrdokument men också om att läraren har en retorisk 
kursplan och en planerad kursplan. Den kursplan som faktiskt blir till i 
klassrummet genom lärares och elevers interaktion kan kallas en iscensatt 
kursplan. Slutligen kan vi tala om den kursplan som avspeglar elevernas 
meningsskapande utifrån deras arbete och engagemang i kursen, elevernas 
kursplan. Skillnaden mellan olika kursplaner kan bli avsevärd. Inte minst 
påverkas både den iscensatta och elevernas kursplan av det myller av 
processer och identiteter som kännetecknar livet i ett klassrum (Garpelin 
1997, Aspelin 1999, Ambjörnsson 2004). Olika strukturer, mer eller 
mindre stödjande för samtal där sammanhang och kontinuitet skapas, 
kan finnas på var och en av de olika kursplanenivåerna.  
 Elevernas kursplan, dvs. hur eleven förstår och kan förhålla sig till det 
som undervisningen erbjuder, ser med nödvändighet olika ut för olika 

                                                           
426 Samtal, Karin (ES), ur Observation 7. 
427 Det engelska ordet curriculum har en vidare betydelse än svenskans närmaste 
motsvarighet kursplan/läroplan. Applebee (1996) talar om tre olika nivåer av 
kursplaner. The formal curriculum avser såväl nationella och lokala läro- och kursplaner 
som det som blir synligt i lärarens lektionsplaneringar, i läroböcker etc. Den 
iscensatta kursplanen motsvaras hos Applebee av the enacted curriculum och elevernas 
kursplan av the received curriculum (67f).  
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grupper och för olika elever. Det innehåll som eleverna i ES tar till sig, 
den mening som de konstruerar eller skapar, är omöjlig att få grepp om 
fullt ut. De skriftliga utvärderingar som Anna gör ger kanske en liten 
vink om vad eleverna själva anser att de lärt sig. Här följer några exempel 
på hur eleverna besvarar frågan: Vad har du lärt dig om språket som du 
tycker är viktigt, intressant, konstigt, kul?  

 
Jag tycker att jag har lärt mig en hel del. Det som jag tyckte var roligast och 
mest intressant var etymologin och även språkträdet. Viktigt att få veta 
språks och ords ursprung.428 

 
Jag har lärt mig lite om dialekter, om runor, om arvord, lånord och främ-
mande ord och om tyska perioden osv. Inget jag tycker var särskilt viktigt el-
ler intressant om jag ska vara ärlig.429 
 
Jag har lärt mig lite.430 
 
Om dialekter, ordspråk och lite om runor. Särskilt ordspråken var kul och 
intressant att läsa om. Språkträdet var lite trist.431 
 
Jag har inte lärt mig så jättemycket nytt om språket. Det jag har lärt mig är 
hur olika dialekter låter.432 
 
Säg aldrig jätteliten, skitgott, hemskt trevlig.433 

 
Svaren på frågan om vad eleverna tycker att de lärt sig hänvisar oftast till 
de olika delteman som fanns i häftet. Häftet har varit utgångspunkten för 
deras arbete och dess rubriker är lätta att hänvisa till i utvärderingen. De 
språkhistoriska momenten, som de inledningsvis var motståndare till, 
lyfts fram vilket kan förklaras av att det är språkhistoria som eleverna 
tror att Anna menat att de ska lära. Somliga tycker att de lärt sig mycket, 
andra lite och de har olika uppfattning om vikten av det de lärt. Intro-
duktionslektionens frågor om makt-, köns-, identitets- och klassperspek-
tiv på språk ligger vid tiden för utvärderingen långt borta för eleverna. 
Ingen elev tar upp sådana frågor i utvärderingarna. Lärandeinnehållet 

                                                           
428 Utvärdering, ES: Camilla.  
429 Ibid.: Jenny. 
430 Ibid.: Henrik. 
431 Ibid.: Tove. 
432 Ibid.: Louise. 
433 Ibid.: Annie. 
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finns i häftets kollektion av texter och uppgifter vilka inte på ett självklart 
sätt kan relateras till introduktionens frågeställningar.  

En komplex verklighet  

Annas arbete i ES-klassen är synnerligen komplext. I sin planering av 
undervisningen utgår hon från en tolkning av den nationella kursplanen 
som delvis görs tillsammans med eleverna. Men Annas planerade kurs-
plan avspeglar också ställningstaganden som görs utifrån t.ex. tillgängliga 
läromedel eller arbetsmaterial och lokala överenskommelser. Hennes 
ämnessyn, elevsyn, personliga preferenser, rutiniseringar från äldre kurs-
planer och anpassningar till den aktuella elevgruppens förutsättningar att 
få godkänt på kursen påverkar också de val hon gör. Anpassningarna 
innebär att hon väljer ett arbetsmaterial som hon tror att eleverna i ES-
klassen kan klara av att arbeta med relativt självständigt och som Anna 
kan kontrollera. Den planering hon gör kan med hänvisning till olika 
påverkande faktorer avvika från den formella kursplanen men också från 
Annas retoriska kursplan, dvs. Annas tal om undervisningens syfte och 
innehåll. Den retoriska kursplanen ligger, som den kommer till uttryck i 
intervjuerna, nära läroplansretoriken. Anna säger att hon vill utgå ifrån 
elevernas studieinriktning, intressen och erfarenheter, hon vill arbeta 
med helheter, skapa sammanhang för eleverna och samarbeta med karak-
tärsämneslärarna. Hon vill också ge eleverna inflytande, få dem att reflek-
tera, vara kritiska och självständiga etc.  
 Den komplexa verkligheten ställer emellertid Anna inför en mängd 
faktorer att ta hänsyn till. Heterogeniteten i gruppen, elevernas bristande 
motivation och tidigare misslyckanden gör att hon faller tillbaka på de 
traditioner, värderingar och handlingsmönster som hon som svensklärare 
är en del av. De institutionella ramarna och den lärar- och undervis-
ningskultur som finns på Annas skola begränsar också hennes hand-
lingsutrymme. Sammantaget blir det svårt för henne att förverkliga det 
hon vill med sin undervisning. Även om det är rimligt att anta att Annas 
tal om svenskämnet också påverkas av intervjusituationen och hur hon 
vill bli uppfattad av den som intervjuar, ser jag de ambivalenser som 
uppstår mellan retorik och praktik som i huvudsak ett resultat av den 
ytterst svåra uppgift som Anna ställs inför.   
 Den iscensatta kursplanen, som avspeglar helheten i det som faktiskt 
utspelar sig i klassrummet, är intimt förknippad med de konventioner för 
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deltagande som råder. Eleverna är, oavsett hur deras formella inflytande 
ser ut, både medspelare och motspelare i de dynamiska processer som 
avgör hur ett undervisningsinnehåll gestaltas. Det som händer i klass-
rummet påverkas av många faktorer. Hit hör t.ex. öppna förhandlingar i 
klassrumsinteraktionen, lärarens kontinuerliga anpassningar till elevernas 
reaktioner, de medverkandes sociala samspel liksom hur de kan bidra till 
lärandeinnehållet. Den iscensatta kursplanen påverkas också av klass-
rumskulturens underliggande normer och värderingar, inte minst av 
maktrelationer och intressekonflikter. 

Tankar om alternativa möjligheter 

Anna beklagar i uppföljningsintervjun att hon inte räckte till för att ge 
stöd åt alla grupper i den utsträckning de behövde. Hennes tid användes 
efterhand alltmer till att hjälpa elever som varit frånvarande att komma 
ifatt.434 De elever som blivit klara är nöjda med sitt arbete och tycker 
själva att de nått målen, säger hon. Hon konstaterar också att trots de 
problem som uppstod i processen har många elever gjort ett gott arbete. 
Anna reflekterar bl.a. över om resultatet blivit annorlunda om hon lagt 
upp kursen som en föreläsningsserie med läxor och prov:  

 
Ja, då tror jag att fler hade upplevt ett motstånd mot detta avsnitt. De som 
inte blivit klara har ändå arbetat på lektionerna. Det är mitt intryck. […] 
Dom flesta tycker jag arbetade bra och i flera grupper var jag imponerad av 
diskussionerna men dom är ju väldigt olika i grupperna. Någon grupp är 
väldigt målmedveten och vill framåt och någon stannar gärna upp och dis-
kuterar. Det som är jobbigt är att jag inte kan sitta i alla grupper samtidigt 
och någon grupp krävde ju att jag satt där om det skulle bli något gjort. 
Dom kunde mycket väl snurra iväg. Någon diskussion som började i häftet 
kunde hamna någon helt annanstans.435  

 
I del II av avhandlingen, ”Olika klasser – olika svenskämnen”, har jag 
behandlat utsnitt av realiserade svenskämnen i de fyra gymnasieklasserna. 
Även om det finns skillnader i de svenskämnen som realiseras delar 
Anna, i stor utsträckning, de intentioner och erfarenheter hon beskriver 
med övriga lärare i undersökningen. Den komplexa verkligheten, ambi-
valensen i valet av innehåll, de motstridiga kraven och de inre och yttre 
konflikterna är också deras. I intervjuerna med övriga lärare i undersök-

                                                           
434 Anna, Intervju 2:3. 
435 Ibid. 
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ningen uppstår, precis som hos Anna, frågor om andra möjligheter för 
svenskämnet än de som realiseras i de undervisningsförlopp jag följer. 
 I del III, ”Andra svenskämnen – hinder och möjligheter” vänder jag 
blicken mot de icke-realiserade och/eller icke fullt ut realiserade svensk-
ämnen som diskuteras i intervjuer med lärare och elever. Det handlar om 
alternativa möjligheter för svenskämnet som kommer till uttryck i olika 
källor; hos lärare och elever men också i forskning, debatt och utbild-
ningspolitik.  
 Hos lärarna kan föreställningarna gestaltas som idéer eller mentala 
bilder av vad man önskar förverkliga i framtiden eller hur man skulle 
förändra eller forma sitt svenskämne om omständigheterna hade varit 
annorlunda. Svenskämnen som utgör alternativa möjligheter kan anta 
formen av en vision, en idealbild att sträva mot, hos den enskilde läraren. 
Föreställningar om alternativa möjligheter kan också delas av flera lärare i 
en arbetsgemenskap och fungera som en mobiliserande drivkraft för den 
enskilde eller för kollektivet. Också i forskningsrapporter, i debatt och i 
utbildningspolitiska dokument formuleras alternativa möjligheter som i 
olika grad påverkar lärares syn på ämnet och deras vilja att förändra. 
Uppifrån kommande förslag eller direktiv har dock inte samma genom-
slagskraft som de som formuleras av dem som ska stå för förverkligandet 
i klassrummet. Liberg (2003b:26) skriver att det blivit allt mer tydligt att 
”skolutvecklingsarbetet måste ta sin utgångspunkt i den konkreta peda-
gogiska vardagen, i de enskilda kollegierna och i klassrummet”.   
 Lärares föreställningar om hinder och möjligheter för andra svensk-
ämnen grundar sig i erfarenheter, kunskaper, värderingar och i socialt 
samspel i den verksamhet lärare är en del av. Där formas förståelsen av 
det befintliga, var vi befinner oss nu, och synen på eventuella förändring-
ar. Eleverna beskriver andra svenskämnen som de har erfarenhet av t.ex. 
från grundskoletiden. De ger i intervjuer uttryck för önskemål och före-
ställningar om hur svenskämnet skulle kunna vara. I deras liksom i lärar-
nas beskrivningar av hur de upplever svenskämnet förekommer kritik. 
De talar om hur de inte vill ha det och ger exempel på sådant de saknar i 
den nuvarande svenskundervisningen.  
 Jag har valt att diskutera hinder och möjligheter för andra svenskäm-
nen i två kapitel: Kapitel 7, ”Helhet och sammanhang genom samver-
kan” och Kapitel 8, ”Det vidgade textbegreppet”. Motiven för valet av 
dessa två teman är att de står i ett nära förhållande till studiens frågor och 
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perspektiv. Både kapitel 7 och 8 behandlar t.ex. möjligheter som stöter 
på hinder som kan relateras till svenskämnets traditioner och värderingar.  
Det rör sig också om möjligheter som inte realiseras, eller realiseras i 
liten utsträckning, i de undervisningsförlopp jag följt, och som därför 
inte blivit tillräcklig uppmärksammade i analysen av de fyra klassernas 
svenskämnen.  
 I kapitlet 7 återkommer frågan om undervisningens innehåll och de 
förutsättningar för kommunikation, eller samtal i vidgad betydelse, som 
skapas i lärares och elevers arbete med ett angeläget innehåll. Det är 
framförallt lärarna Anna och Jenny som har mer utvecklade idéer om hur 
ett utökat samarbete mellan olika lärarkategorier kan bidra till att skapa 
mer helhet och sammanhang i elevernas studier. Eleverna har mycket 
begränsade erfarenheter av att arbeta i projekt där flera ämnen involveras 
och deras röster får därför litet utrymme här. Dessa förhållanden gör att 
kapitel 7 har fått ett mindre omfång än avhandlingens övriga kapitel. 
Kapitel 8 behandlar diskussionen om huruvida den vidgade textvärld 
som ungdomar idag möter på sin fritid bör få utrymme i ämnet svenska. 
Frågan diskuterades i samtliga intervjuer vilket gör att jag här kan ge 
utrymme för fler lärar- och elevröster från de fyra klasserna.       
  I del III hamnar observationsmaterialet i bakgrunden. I förgrunden 
placeras istället föreställningar om och motiv för alternativa möjligheter 
så som de framträder i olika källor. Jag har valt att i huvudsak presentera 
de olika kategorierna av källor var för sig och därmed gett framställning-
en en disposition som avviker från den mer integrerade i del II. I varje 
kapitel presenteras först möjligheter och motiv som förts fram i forsk-
ning, debatt och utbildningspolitik. Därefter presenteras och analyseras 
de förhållningssätt som framträder i intervjumaterialet.       
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7 Helhet och sammanhang genom 
samverkan 
Både lärare och elever upplever en brist på helhet och sammanhang i 
svenskämnet. Helhet och sammanhang är något som samtliga intervjua-
de lärare strävar efter men finner svårt att realisera. Lärarna upplever att 
tiden är för knapp och att svenskämnets stoffområden är alltför omfat-
tande och mångskiftande. De upplever att arbetsbördan är tung både för 
lärarna och eleverna och att organisationen med scheman som splittrar 
dagen i små avgränsade enheter gör det svårt att hålla samman och för-
djupa studierna i ämnet. ”Tuvhoppning” och ”splittring”, ”elever som 
springer som skållade råttor i korridorerna” och ett ämne som blivit ”ein 
Mädchen für alles” är några ord som fälls i lärarintervjuerna.  
 Ett samarbete kan gestalta sig på en mängd olika sätt, från det infor-
mella samarbete som sker i all hast i korridoren eller över en kopp kaffe i 
lärarrummet till att gemensamt planera och genomföra en undervisning i 
en elevgrupp. I detta avsnitt är det främst den senare formen av samar-
bete som avses. Ett sådant samarbete ställer större krav på resurser i 
form av t.ex. tid för samplanering och schemaläggning men också större 
krav på ömsesidig anpassning och kollegialitet. Hur ser argumentationen 
för att skapa helhet och sammanhang genom samverkan ut i utbild-
ningspolitik och debatt? Vilka hinder och möjligheter ser lärarna för 
samverkan över ämnesgränserna som ett sätt att skapa helhet och sam-
manhang i elevernas studier? 
 Bo, Göran, Anna och Jenny berättar om svårigheter i försöken att få 
till stånd ett samarbete kring en elevgrupp. Bo har sökt samarbete med 
karaktärsämneslärarna men det har gått trögt. Enligt Bo är intresset från 
karaktärsämneslärarnas sida ofta svalt. Det handlar om ”hur dom är, hur 
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dom villa ha det, om dom ser fördelar”.436 Bo föreställer sig ett valbart 
alternativ till B-kursen för eleverna på de yrkesförberedande program-
men. Den kursen skulle vara mer praktiskt inriktad och orienterad mot 
programmet. I en sådan kurs skulle samarbetet kunna utvecklas, menar 
han. Att koncentrationsläsa i längre sammanhängande pass skulle också 
ge större möjlighet till fördjupning i elevernas studier.437 
 Göran har tidigare haft ett nära samarbete kring loggboks- och rap-
portskrivande med karaktärsämneslärarna på IP. De träffades regelbun-
det för planering och Göran försökte få grepp om alla de kurser i svets- 
och plåtteknik som eleverna läste för att hitta möjligheter till samarbete. 
Men kommunikationen har blivit sämre de senaste åren, säger han. Or-
sakerna ser han i brist på lyhördhet och engagemang från skolledningens 
sida och i brist på tid och resurser i form av t.ex. schemaläggning. Det 
nära samarbetet bröts då skolan fick en ny skolledare som inte satte vär-
de på de relationer och den samverkan som redan existerade på skolan. 
Nya strukturer för samverkan initierades uppifrån och det tidigare arbe-
tet gick förlorat. Det finns mycket som skulle kunna göras men än så 
länge saknas forum för samarbete, säger Göran.438  
 Anna och Jenny uppger, liksom Göran, bristande engagemang från 
skolledning, svårigheter att påverka schemaläggningen och tidsbrist som 
faktorer som sätter käppar i hjulet för ett närmare samarbete med karak-
tärsämneslärarna. Både Anna och Jenny är aktivt pådrivande för att ska-
pa större förutsättningar för samverkan på sina respektive skolor. De 
möjligheter de ser men också de hinder de upplever i sina försök att ut-
veckla ett mer ämnesintegrerat arbetssätt kommer att diskuteras i det 
följande avsnittet.  
 I samarbetet med andra lärare ser svensklärarna möjligheter att skapa 
mer enhet och sammanhang i sina ämnen och i elevernas utbildning som 
helhet. För Anna och Jenny innebär bristen på samarbete att deras möj-
ligheter att realisera sina idéer om innehåll och arbetssätt i svenskämnet 
begränsas. I Annas ES-klass påverkas t.ex. de konventioner för deltagan-
de som utvecklas i klassrumskulturen, vilket i sin tur påverkar handlings-
utrymmet när det gäller val av innehåll och hur detta innehåll strukture-
ras. Bristen på samverkan är också nära kopplad till den osäkerhet, fru-

                                                           
436 Bo, Intervju 1:6. 
437 Ibid.:2. 
438 Göran, Intervju 1:11. 
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stration och otillräcklighet som både Anna och Jenny upplever i sitt arbe-
te. Jag börjar emellertid med några nedslag i utbildningspolitik och debatt 
där möjligheter och hinder för samverkan uppmärksammas. 

Utbildningspolitik och debatt 
Enligt Lpf 94 ska lärare ”samverka med andra lärare för att nå utbild-
ningsmålen” och det är rektors ansvar att ”det kommer till stånd sam-
verkan mellan lärare i olika kurser så att eleverna får ett sammanhang i 
sina studier” (12, 16). I de särskilda programmålen för de olika gymna-
sieprogrammen betonas och motiveras samverkan för samtliga yrkesför-
beredande program och för Naturvetenskapsprogrammet. Samverkan 
ses som en förutsättning både för att skapa helhet och sammanhang i 
utbildningen och för att utveckla den kompetens som krävs i arbetslivet. 
För Samhälls- och Teknikprogrammet däremot finns ingen motsvarighet 
till denna betoning på samverkan.  
 För det Estetiska programmet kopplas vikten av samverkan till ut-
bildningens kulturhistoriska bredd och till en bred definition av begrep-
pet estetik som i programmet inte ska uppfattas som ”läran om det skö-
na”. Istället förordas ett estetikbegrepp som omfattar: 

 
Estetiken inbegriper upplevelsen av allt som människan skapat och former-
na för hur detta skapande arbetas fram samt de bakomliggande idéerna. I 
estetiken inryms också förståelsen av den egna kulturens och andra kulturers 
uttrycksformer och värderingar samt förmågan att kommunicera med este-
tiska uttryck. (Skolverket, Gy 2000:05:8) 

 
Bredden stärks genom ”samverkan mellan estetiska ämnen och övriga 
ämnen i programmet” (Gy 2000:05:8). 
 Samverkan tas också upp i kursplanen för svenska och kopplas till 
språkets grundläggande betydelse för lärande och kunskapsutveckling: 

 
Förmågan att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i 
omvärlden växer. Svenskämnet har i samverkan med andra ämnen ett an-
svar för att denna kunskapsutveckling sker och att eleverna ser en menings-
full helhet i sin utbildning, där den valda studieinriktningen är en utgångs-
punkt. (Gy 2000:01:105) 
         

Enligt skolverkets utvärdering av den nya gymnasieskolan Den nya gymna-
sieskolan – Hur går det? (SOU 1996:1) har samverkan mellan olika lärarka-
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tegorier i gymnasieskolan inte varit tillräckligt omfattande (49). Bristande 
samverkan gäller främst mellan lärare som representerar en akademisk 
kultur och lärare som representerar en yrkeskultur. Vikten av att se ut-
bildningen i ett gymnasieprogram som en helhet betonas. Läroplanen 
och programmålen ska styra arbetet i samtliga ämnen, vilket förutsätter 
att lärare i karaktärsämnen och kärnämnen samverkar på ett sådant sätt 
att de olika ämnena ”tar intryck (färg) av varandra och stödjer varandra”, 
s.k. infärgning. Eleverna upplever genom infärgningen klarare samman-
hang i sina studier, får vidgade perspektiv och ett ökat intresse för ut-
bildningen som helhet, vilket leder till att eleverna, främst på yrkesförbe-
redande program, lättare klarar av sina studier i kärnämnena (44f). För att 
överbrygga klyftan mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare och 
skapa förutsättningar för samverkan krävs större insatser från skolled-
ningarnas sida, skriver kommittén (44).  
 I kursplanearbetet inför de planerade förändringarna av gymnasiesko-
lan 2007 aktualiserades frågan om infärgning och samverkan återigen, 
vilket indikerar att bristen på samarbete fortfarande upplevdes som ett 
allmänt förekommande problem på landets gymnasieskolor, ett problem 
som det ansågs angeläget att få bukt med.439 I den dåvarande regeringens 
proposition, Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan 
(Prop. 2003:04:140), utgjorde frågan om att kärnämnena ska präglas av 
det program eleverna går, ett av de elva stegen. Infärgning och samver-
kan med karaktärsämnena för att skapa sammanhang och djup i studier-
na lyftes fram som en möjlig väg att hjälpa eleverna att nå målen i kärn-
ämnena.  
 Dokumenten signalerade en tydlig viljeinriktning från utbildningspoli-
tiskt håll mot större samverkan mellan gymnasieskolans lärare. Idealt 
skulle samverkan leda till att eleverna upplevde helhet och sammanhang i 
sin utbildning och på det sättet också blev bättre förberedda för ett fram-
tida yrkesliv. Samverkan framställdes också som lösningen på problem 
som har att göra med bristande motivation hos eleverna, framför allt för 
kärnämnen på de yrkesförberedande programmen.  
 Att lärare tar ett gemensamt ansvar för helheten i elevernas utbildning 
är ett viktigt steg i riktning mot en innehållsmässigt mer sammanhållen 
utbildning. Men att skapa organisatoriska förutsättningar för ett mer 
                                                           
439  Efter regeringsskiftet hösten 2006 beslutade sig den nya regeringen för att skjuta 
upp gymnasiereformen GY-07.     
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omfattande samarbete, i form av tid för samarbete och schemaläggning, 
är inte tillräckligt, enligt min mening. Lärare, skolledare och elever måste 
också reflektera över vilken kunskapssyn och vilka värderingar kring 
olika typer av kunskap som ska styra utbildningens organisation, innehåll 
och arbetsformer.  
 I ”Skolan och den vetenskapliga kulturen” (1999a) kritiserar Jan Tha-
venius skolans snäva kunskapssyn och prioritering av teoretiska kunska-
per. Gymnasieskolan är av tradition präglad av den vetenskapliga kultu-
rens kunskapssyn där teoretiska kunskaper ses som överlägsna och som 
bärare av objektiva sanningar om verkligheten (181). Den praktiska och 
estetiska kunskapen värderas lägre, så också praktiska och estetiska äm-
nen, liksom de elever som går utbildningar med praktiska och estetiska 
inriktning och de lärare som undervisar där. Skolan är också präglad av 
vetenskapens specialisering. I skolan separeras kunskapen om världen i 
avskilda delar med etiketter som svenska, estetisk verksamhet, fysik och 
fordonsteknik. Denna ”pedagogiska rationalitet” följs upp i ytterligare 
splittring genom att ämnesinnehåll bryts ner i olika moment och tränas 
som isolerade färdigheter (190). En sådan konstruktion av verkligheten 
utgör ett hinder för många elevers möjligheter att skapa en sammanhål-
len förståelse av världen och sin egen plats i den. Exempel på undervis-
ning utifrån ett mer holistiskt eller integrerat synsätt som ger utrymme 
för många olika perspektiv på kunskap och sätt att skaffa sig kunskap har 
redovisats av bl.a. Pedagogiska gruppen i Lund (se Bergöö m.fl. 1997:57, 
Bergöö 2005). Både teori och analys, praktik och estetik kan integreras 
och funktionaliseras i en undervisning som utgår från ett bredare kun-
skapsbegrepp.440  
 I Nationella kvalitetsgranskningar 1998 (Skolverket 1999a) behandlas 
skriv- och läsprocessen i undervisningen och elevernas möjligheter att 
ingå i kommunikativa sammanhang som är gynnsamma för deras läs- 
och skrivlärande i olika ämnen. I den mest gynnsamma miljön, A-miljön, 
är arbete i ämnesintegrerade teman, tillsammans med miljöns flerstäm-
mighet och producerande och reflekterande läsande och skrivande, ett 
utmärkande drag (114). Resultaten av kvalitetsgranskningen visar att 
                                                           
440 Exempel på sådana redovisade projekt är t.ex. Fisk och drömmar. Om ett 
projektarbete för gymnasiets yrkeslinjer (Lindberg m.fl. 1981) och Tonår. Ett projektarbete i 
åk 8 (Holmberg m.fl. 1983). För en diskussion av förhållandet pedagogik, estetik 
och ungdomars identitetsarbete se även At skabe sig – selv. Ungdom æstetik, pædagogik 
(Drotner 1996).   
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holistisk eller ämnesintegrerad undervisning har haft liten genomslags-
kraft, främst på gymnasienivå. Lärarna i min undersökning lyfter fram 
några orsaker på resurs- och organisationsnivå: bristande stöd från skol-
ledning, tidsbrist och svårigheter med schemaläggning. Fler orsaker går 
att finna i etablerade traditioner och värderingar. De finns i synen på vad 
läs- och skrivförmåga är och hur den utvecklas, som träning av enstaka 
färdigheter eller som något som utvecklas i kommunikativa samman-
hang. Orsaker går också att finna i de väl etablerade traditioner med sina 
inbyggda värdehierarkier och barriärer, som präglar förhållandet mellan 
gymnasieskolans olika ämneskulturer. Traditionerna har ofta ett betydligt 
starkare inflytande än vad läro- och kursplaner har (Liberg 2003b:26).  
 Viljan att skapa helhet och sammanhang delas av Anna och Jenny. 
Hur ser deras motiv för och föreställningar om samverkan ut? Vilka hin-
der och möjligheter för samarbete441 upplever de i sina respektive skol-
kulturer? Och hur påverkas deras undervisning av bristen på samarbete?   

Helhet och samverkan i praktiken 

”Karaktärsämneslärarna tycker att dom utbildar yrkesmän” 

Anna upplever hinder i sina försök att skapa helhet och sammanhang 
både i svenskämnet och i utbildningen som helhet. Bristen på tid och en 
schemaläggning som splittrar skoldagen i små separata enheter som ele-
verna rör sig mellan skapar stress och små möjligheter till samarbete. 
Upplevelser av splittring och brist på samarbete kommer också fram i 
intervjuerna med eleverna.  
 ES-eleverna är förvånade över och ibland kritiska till att de ska läsa så 
många olika och traditionella skolämnen när de valt en gymnasieutbild-
ning med teater- respektive musikinriktning. Emma säger t.ex. att hon 
trodde att det skulle vara mycket mer teater i hennes gymnasieutbildning. 
”Vi har fyra timmar teater i veckan och det är inte alls mycket, tycker inte 
jag, i och med att det är vår inriktning, vår speciella inriktning”.442 Anja 
                                                           
441 I styrdokument, propositioner och rapporter används oftast ordet samverkan. 
Både Anna och Jenny använder däremot konsekvent ordet samarbete. När jag i 
texten refererar till deras utsagor använder jag därför ordet samarbete. Ordet 
samarbete används både om planerings- och arbetslagsarbete och om arbete som 
utförs i en gemensam elevgrupp t.ex. i ett ämnesövergripande tema.   
442 Emma (ES), Intervju:1. 
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menar att hon lärt sig det viktigaste på grundskolan och nu borde få möj-
lighet att fördjupa sig i det som hon är intresserad av. ”Liksom när man 
valt nåt speciellt så är det ändå så många andra ämnen som man ska för-
djupa sig i som man inte är ett dugg intresserad av.”443 Inför gymnasiet 
förväntade sig Anders ”att det [svenskämnet] skulle formas efter den 
teaterlinje han valde” och han menar att så också har skett i viss ut-
sträckning.444 Eleverna upplever att de har för många ämnen att läsa, för 
lite tid för den inriktning de valt samt att utbildningen i sin helhet borde 
präglas mer av studieinriktningen. 
 Annas möjlighet att realisera sina visioner om svenskämnet begränsas 
av den undervisningskultur och lärarkultur som utvecklats på hennes 
skola. För att förstå varför undervisningen ser ut som den gör måste man 
förstå de relationsmönster, handlingsmönster, värderingar och synsätt 
som finns i ett kollegium. ”Det som händer inne i klassrummet kan inte 
skiljas från de relationer som utvecklats utanför.” (Hargreaves 1998:176). 
Anna förstår och accepterar att eleverna prioriterar sitt teater- respektive 
musikintresse. Som framgår av kapitel 6 påverkas hennes undervisning 
och delvis också de krav hon ställer på eleverna av att eleverna prioriterar 
andra lärares undervisning högre än hennes egen. Att anknyta undervis-
ningens innehåll till elevernas respektive inriktningar för att få dem med 
sig är viktigt för Anna. Deras intressen och erfarenheter gör hon till en 
tillgång i svenskämnet. Musik och teater är ständigt återkommande refe-
renspunkter i all svenskundervisning för ES. Det är ett sätt för Anna att 
möta eleverna och få dem engagerade för hennes ämne. Men det kräver 
också ett engagemang från Annas sida som ibland, t.ex. genom att hon 
försöker ta del av alla deras konserter och föreställningar, går långt ut-
över de vanliga lektionsförberedelserna.445  
 Anna ger eleverna mer tid för att slutföra uppgifter när de känner sig 
stressade av kraven i andra ämnen. Många elever har hög frånvaro men 
Anna ställer alltid upp och ser till att det finns möjlighet att kompensera, 
ta igen och komma ifatt. Hon accepterar att hennes egen undervisning 
ställs in för att eleverna har föreställningar och konserter. Den tiden kan 
Anna få igen vid ett senare tillfälle. Ett återkommande irritationsmoment 
är däremot att eleverna kommer sent eller måste gå ifrån hennes under-

                                                           
443 Anja (ES), Intervju:10. 
444 Anders (ES), Intervju:5f. 
445 Anna, Intervju 1:8. 
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visning p.g.a. karaktärsämnenas aktiviteter. Lektioner i svenska används 
på så sätt som en extra resurstid av andra lärare, vilket sker utan överens-
kommelser. Anna blir arg men sväljer förtreten. Hon vet att den goda 
relationen, solidariteten och tilliten som finns mellan henne och eleverna 
riskerar att hamna i farozonen om hon skulle säga nej. Samtidigt påver-
kar situationen Annas lust och arbetsglädje och som jag visat i kapitel 6 
sätter den också gränser för vad som blir möjligt att göra inom svensk-
ämnets ram dvs. hur undervisningen i svenska kan gestalta sig. Annas val 
av texter, uppgifter och arbetssätt för temat Språk kan ses som ett sätt 
för Anna att få så många elever som möjligt i ES-klassen att klara kursen, 
trots allt.   
 Att samarbeta med karaktärsämneslärarna skulle kanske kunna lösa 
en del av de praktiska problemen men när Anna talar om samarbete me-
nar hon främst ett samarbete kring ett gemensamt innehåll. Trots allt är 
det den splittrade skoldagen för eleverna och avsaknaden av samman-
hang och helhet i elevernas utbildning som bekymrar Anna mest. I Ut-
värdering av fem gymnasieprogram (Skolverket 1999b) beskrivs ”avsaknaden 
av en tydlig kärna och ett levande idécentrum” som ett gemensamt pro-
blem för fem undersökta program. Specifikt om det Estetiska program-
met sägs följande: 

 
Frånvaron av ett kulturellt helhetsperspektiv och avsaknaden av ett histo-
riskt-kritiskt perspektiv hos det Estetiska programmet pekar på ett teoretiskt 
underskott som gör programmet svagare och mera sårbart än det skulle be-
höva vara. (7) 

 
För att kunna hålla ihop programmet kring en tydlig utbildningsidé 
krävs, enligt utvärderingen, samverkan mellan lärarna. Programmets 
dubbla intressen, att vara både allmänt studieförberedande och yrkesori-
enterande, är svåra att upprätthålla och det uppstår lätt konkurrens mel-
lan de två. Många skolor lockar med karaktärsämnena i sitt presenta-
tionsmaterial och redan där får kärnämnena en undanskymd plats, så 
också på Annas skola. Bredden i det Estetiska programmet poängteras 
ofta i presentationerna men enbart i betydelsen att man läser både all-
männa ämnen och karaktärsämnen. Däremot talas det sällan om den 
estetiska breddningen, att elevens förmåga att möta, uppleva och analyse-
ra uttryck inom olika konstarter ska utvecklas, vilket kräver ett mer sam-
lat grepp.  
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 Andra faktorer som utredningen pekar på är att lärare i karaktärsäm-
nen ofta inte har heltidsanställning och därmed inte deltar i samma ut-
sträckning som kärnämneslärare i skolans inre arbete. På Annas skola 
befinner sig dessutom olika lärarkategorier långt ifrån varandra i varda-
gen, ofta i olika byggnader, vilket försvårar informella kontakter och 
möjligheter att lära känna varandra. Karaktärsämneslärarna arbetar i stor 
utsträckning isolerat och mot fördjupning inom sina specialiteter och 
sällan tillsammans, varken med andra karaktärsämneslärare eller med 
kärnämneslärare. I utvärderingen, liksom i min undersökning, uppger 
lärarna scheman och brist på tid för planering som de främsta hindren 
för samverkan. Men orsakerna ligger djupare än så, i kulturella barriärer, 
ofta mellan akademisk kultur och yrkeskultur (29). Det finns skillnader i 
arbetsvillkor, kollegialitet, status, sätt att undervisa och se på eleverna 
och utbildningen. Olika lärarkategorier är också okunniga om varandras 
arbetsvillkor och om de värderingar och traditioner som styr arbetet 
inom olika ämnen.  
 När Anna talar om att det finns skillnader i synsätt avser hon att ka-
raktärsämneslärarna på musik- och teaterinriktningarna upplever att de 
utbildar eleverna för ett yrke. De hävdar att den estetiska inriktningen är 
det väsentliga i elevernas utbildning och i den uppfattningen får de stöd 
från merparten av eleverna. Eleverna har ofta valt ES för att de har ett 
brinnande intresse för musik eller teater och utifrån det gör de sina prio-
riteringar. Förhållandet uppmärksammas också i Skolverkets utredning. 
Eleverna har en tendens att ”rationalisera bort” kärnämnena:  

 
[De är] ytterst solidariska med kamrater, karaktärsämneslärare och den 
konstnärliga uppgiften. På sen eftermiddag, på kvällstid, på helger, lov. Det 
är fördjupningen i de estetiska ämnena som är utbildningen, det är där man 
blir någon – resten är ”skola”, där man i bästa fall blir något. (30) 

 
I den sista intervjun med Anna tar hon upp de problem som gör att hon 
inte kan bedriva den undervisning hon skulle vilja. Återigen handlar det 
om elevernas stressade tillvaro och att de inte orkar vara engagerade i 
hennes ämne trots att många är intresserade. ”Dom orkar inte!”. Elever-
na måste vara strategiska och göra prioriteringar för att klara skolan, 
säger hon:  

 
Anna: Och då kan jag ju känna också att mitt sätt att undervisa och möta 
eleverna ger dem möjlighet att välja bort mitt. 



 
 
288 

LB: Ja, kan du utveckla det? 
Anna: Därför att alla lärare gör ju inte så att eleven får göra uppgiften när de 
hinner. Då är det naturligtvis självklart att eleven väljer bort, inte gör det i 
första hand. Då gör man istället den andra uppgiften för läraren som man 
vet inte läser det efter en deadline.446 

 
De andra lärarnas argument mot att ge eleverna mer tid för att slutföra 
uppgifter är ofta att det skapar en orimlig arbetssituation, säger Anna, 
och hon ger dem rätt i det. I ES-klassen har det blivit allt fler som inte 
blir klara med sina uppgifter och allt fler som behöver extrahjälp, trots all 
den tid och allt stöd som Anna ger. Samtidigt kan hon inte göra på något 
annat sätt med den syn på eleverna och sin läraruppgift som hon har, 
säger hon.447 

Jennys vision om ett annat svenskämne 

Jenny är inte nöjd med den utformning svenskämnet får på Tallskolan. I 
den första intervjun berättar Jenny om den stress hon känner inför allt 
som ska hinnas med i svenskämnet. ”Oj, oj, oj och det är ju stressande 
att veta att det här och det här måste jag hinna med.”448 Hon gör med 
jämna mellanrum avstämningar gentemot kursplaner och betygskriterier 
”för att se vad vi hade kvar” och eleverna får då komma med förslag på 
hur de ska gå vidare.449 Jenny tvingas sedan prioritera och i första hand 
välja sådant som eleverna måste ha med sig ”för att komma vidare”. Hon 
tänker på att de duktiga eleverna ska vidare till högskolan och måste ut-
manas bl.a. med mer ”avancerade texter” samtidigt som hon måste dra 
ner på tempot för att alla ska hänga med och behålla intresset. Undervis-
ningen måste ju också förbereda för livet tycker hon. ”Även om dom 
inte läser vidare så fortsätter dom ändå att läsa [litteratur] för sitt eget 
intresses skull.”450  
    Jenny undervisar på flera olika program men tillhör tillsammans med 
andra karaktärs- och kärnämneslärare BF:s arbetslag. BF har, liksom 
andra program på Tallskolan, en egen byggnad att förfoga över. Att lä-
rarna finns nära varandra i vardagen underlättar samarbetet mellan olika 
lärarkategorier men hittills har detta samarbete inte resulterat i ämnesin-
                                                           
446 Anna, Intervju 3:10. 
447 Ibid. 
448 Jenny, Intervju 1:3. 
449 Innehållsöversikt BF. 
450 Jenny, Intervju 1:6. 
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tegrerat arbete. Den splittring och brist på sammanhang som både Jenny 
och eleverna upplever i det färdighetsinriktade svenskämnet gör att hon 
söker nya vägar tillsammans med sina kollegor på BF. Då bandspelaren 
stängts av efter den andra intervjun, som görs i slutet av vårterminen i 
årskurs 2, fortsätter Jenny och jag samtalet om de problem och både inre 
och yttre konflikter som hon upplever i sitt arbete med svenskämnet. I 
detta samtal talar Jenny om ett svenskämne som ser väsentligt annorlun-
da ut än det hon realiserar tillsammans med BF-eleverna. Hon berättar 
att svensklärarna och karaktärsämneslärarna på BF under läsåret börjat 
planera för ett ämnesintegrerat arbete om språk, lärande och identitet 
med början i årskurs 1 och där Jenny ser en möjlighet att förändra sitt 
svenskämne.   
    Tanken är att de med start i barndomen ska följa människans livslopp 
fram till ålderdomen. Temat ska utgöra ett överordnat fokus runt vilket 
arbetet i en rad olika ämnen kan organiseras. I svenska ska eleverna få 
möjlighet att läsa, skriva och samtala i olika genrer och med ett innehåll 
som kopplas både till t.ex. barns språkutveckling och till upplevelser av 
eget språkande, minnen av läsning och hur deras egen språkutveckling 
sett ut. Kunskap om hur man kan stimulera barns språkutveckling kopp-
las då till de processer av lärande och språkutveckling som eleverna själva 
varit och är inne i. Jenny menar att arbetet skulle kunna leda in i vidare 
arbete inom svenskämnet för att nå mål som eleverna själva satt upp för 
hur de vill utvecklas som skrivande, läsande och talande människor.451  
    Jenny söker ett enhetligt kunskapssammanhang där eleverna får möj-
lighet att i processer över längre tid utveckla sina kunskaper i för utbild-
ningens inriktning angelägna frågor men också i ett innehåll som har 
betydelse för elevernas identitetsutveckling. I en sådan undervisning 
hamnar innehållet i fokus och blir överordnat den färdighetsträning som 
nu präglar Jennys undervisning. Att tala, läsa, skriva, lyssna och se blir 
”olika sätt att vara i ett språk, i ett meningsskapande” (Liberg 2006:31). 
Jenny är också tveksam till den fria läsningen som får stort utrymme i 
BF-klassen men hon menar att den bristande tillgången på litteratur i 
grupp- och klassuppsättning inte har gett henne något val. Successivt 
försöker svensklärarna på Tallskolan, i samråd med karaktärsämneslärar-
na, fylla på förrådet av litteratur för gemensam läsning. I Jennys vision 

                                                           
451 Jenny, Samtal, 1/4 -04. 
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om ett annat svenskämne kan litteraturen integreras och fylla en funktion 
i det aktuella kunskapssammanhanget.452  
    Arbetet är inriktat både på att förstå sig själv, den egna identiteten och 
den egna utvecklingen, och de olika innehållsliga perspektiv som är fö-
remål för utforskande. Olika färdigheter och kunskaper sätts in i ett 
sammanhang som har kontaktytor både med de elevernas identitetsut-
veckling och socialisation och med deras behov av att utveckla kunskap. 
Jenny lyfter också fram de demokratiska villkoren, elevernas inflytande 
över både innehåll och arbetsformer.    
    Jennys tankar om ett annat svenskämne har likheter med Applebees 
integrerade kurser där undervisningen organiseras kring ett tema eller en 
övergripande frågeställning. Eleverna ska bjudas in i och bli aktiva delta-
gare i pågående samtal, hos Applebee i betydelsen att läsa, skriva, tala 
och lyssna och att genom dessa språkliga aktiviteter utforska olika per-
spektiv på och tankar om livet och världen (Applebee 1996, Applebee 
m.fl. 2000). Ett kunskapsområde som det Jenny skisserar rymmer en 
mängd olika röster och erfarenheter; elevernas egna, föräldrarnas och 
syskonens, lärarnas, röster från förr och nu och från olika verbala och 
icke-verbala källor. I ett sådant arbete finns förutsättningar att skapa 
sammanhang och kontinuitet över lång tid i elevernas studier. Innehållet 
i Jennys vision är ännu inte klart utmejslat. Tanken är att det ska arbetas 
fram i samarbete med andra lärare och med eleverna i en process som 
bl.a. omfattar det arbetslagsarbete som Jenny och hennes kollegor begär 
tid för. Däremot har visionen redan nu en tydlig tänkt struktur. Studierna 
ska organiseras runt en övergripande idé där olika delar integreras till en 
meningsfull helhet. 
 Jenny får inte möjlighet att realisera sitt svenskämne i samverkan med 
karaktärsämneslärarna. Det ämnesövergripande arbetet kan inte komma 
igång. Skolledarna är inte intresserade av att ge stöd till deras projekt 
trots att de krav arbetslaget ställt, enligt Jenny, är små. De har inte fått 
något gehör för kravet om tid för fortsatt samarbete och planering, be-
rättar hon, och inte heller för den anpassning av schemat som behövs. 
Jenny upplever inre konflikter, stress och en känsla av otillräcklighet i ett 
svenskämne som hon inte är nöjd med. I sökandet efter nya vägar till-
sammans med sitt arbetslag möts hon av en organisation som sätter hin-

                                                           
452 Ibid. 
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der i vägen. Den inre konflikten späds på med en yttre. Hon uttrycker i 
samtalet en stor besvikelse över att hon inte fått möjlighet att pröva sina 
tankar.453 

Från politiker med olika ideologisk hemvist, från massmedier och all-
mänhet hörs krav om förändringar av skola och undervisning. De flesta 
har också insikt om ”att lärarna, mer än andra, är nyckeln till förändring-
ar i skolan” (Hargreaves 1998:26). Strategier för förändring från politiskt 
och administrativt håll som inte involverar lärarna och deras mer praxis-
orienterade syn på vad som är genomförbart och förenligt med god un-
dervisning för just deras elever har få utsikter att lyckas. Styrningen, kon-
trollen och den ”påtvingade kollegialiteten” slår igenom också i reform-
politikernas systematiska försök att ”utforma förändringsåtgärderna i 
enlighet med lärarnas egna önskemål om förändring”. Lusten, kreativite-
ten och spontanitet i lärarens arbete riskerar att kvävas i dessa uppifrån 
kommande initiativ (28). Jennys arbetslag vill själva ta ansvar för utveck-
lingsarbetet på BF och hamnar i en konflikt som kan relateras till frågan 
om vad lärares tid ska användas till och vem som bestämmer över lärares 
s.k. undervisningsfria tid men också till existensen av två konkurrerande 
tidsuppfattningar.  

Jennys arbetslag begär tid, en blygsam nedsättning av undervisnings-
tiden, för att tillsammans utveckla en ny gemensam plattform för BF-
elevernas utbildning, ett förändringsarbete som skulle innebära en radikal 
kursändring för svenskämnets del. Hargreaves (1998) menar att tid och 
möjlighet till samarbete är två faktorer som har avgörande betydelse för 
lärares arbete: 

 
Den viktigaste resursen för förbättringar är att kolleger får tid att vara till-
sammans, att lärarna får tid att undersöka, analysera och utveckla sin egen 
praxis, att rektorer och andra ledare får tid att stödja förbättringsåtgärder 
och att lärarkollegiet får tid att granska, diskutera och förbättra normerna 
för uppträdande, handledning och utveckling. Det borde avsättas betydligt 
mer tid för sådana aktiviteter under en vanlig skoldag, antingen genom att 
arbetsdagen utvidgas eller genom att man tar bort mindre viktiga aktiviteter. 
(Fullan m.fl. 1991: citerad i Hargreaves 1998:109) 
 

Jenny återkommer flera gånger i intervjuerna till stressen och frustratio-
nen över att inte hinna med allt som står i kursplanen, att inte få tid att 
planera, utvärdera och tänka nytt tillsammans med arbetslagets lärare. 
                                                           
453 Jenny, Samtal  1/4 -04. 
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Hur den undervisningsfria tiden används är en vanlig stridsfråga mellan 
lärare och skolledning, skriver Hargreaves, något som känns igen från 
situationen i många svenska skolor. Det tycks som om lärarna är förlora-
re i denna strid då den undervisningsfria tiden i allt större utsträckning 
koloniserats av skolornas ledning (125). I den mål- och resultatstyrda 
skolan har kraven på effektivitet och kontroll ökat. I takt med att lärarnas 
arbetstid utanför klassrummet styrs, kontrolleras och tecknas in av sam-
arbete och medverkan efter direktiv uppifrån blir det allt mindre tid över 
för underifrån kommande initiativ till förändring.  
    Hargreaves menar också att det finns ett avstånd mellan skolledarnas 
och lärarnas värld som tycks öka. Detta avstånd har bl.a. att göra med en 
skillnad i upplevelse av tid. ”Ju längre bort från klassrummet och därmed 
från händelsernas täta centrum som man befinner sig, desto långsamma-
re tycks tiden gå där.” (121). Den otålighet som skolledare ofta ger ut-
tryck för inför den långsamma förändringstakten i skolan utgår från en 
monokron tidsuppfattning som gör skolledare till ”den objektiva tidens 
väktare”. Den som uppfattar tiden monokront gör en sak i taget, gärna i 
klart åtskilda steg. Planer och procedurer ska följas, resultat kontrolleras 
och uppgifter slutföras. Med en sådan tidsuppfattning blir det svårt att 
vara flexibel.  
    Lärare däremot arbetar oftare utifrån en polykron tidsuppfattning, där 
samtidighet, lyhördhet för kontexten, och för relationer och omständig-
heter i denna, är centrala aspekter (115ff). Jenny och också Anna kan 
sägas vara typiska representanter för en polykron tidsuppfattning med 
sin orientering mot människor och relationer, med sitt starka sociala 
patos och sin vilja att genomföra en undervisning som upplevs som me-
ningsfull av eleverna. BF- och ES-elevernas klassrum utgör en komplex 
och tät värld där Jennys och Annas förmåga att hantera många saker 
samtidigt hela tiden sätts på prov. I en sådan värld utvecklas ”en stark 
känsla för kontexten, det oförutsägbara och unika och för betydelsen av 
interpersonella relationer och genomförandet av de uppgifter som före-
ligger här och nu” (118). Det är ur ett sådant sammanhang Jenny och 
hennes kollegor hämtar inspiration och kraft för sitt förändringsarbete 
och det är där som allt genuint förändringsarbete måste ha sin förank-
ring. Att inte tillmötesgå lärarnas krav om att få mer tid och en lämplig 
schemaläggning för sitt projekt är att ta ifrån dem ansvaret för utveck-
lingsarbetet på skolan och reducera deras arbete.   
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8 Det vidgade textbegreppet 

I kursplaner för svenskämnet används uttrycket ”det vidgade textbe-
greppet” för första gången i Lpf 94. Argument för att i svenskämnet ge 
plats för olika medier och för populärkultur har emellertid funnits i flera 
decennier. Alltsedan 60- och 70-talet har också olika kulturella uttrycks-
medel successivt lyfts in i svenskämnets kursplaner men skönlitteraturen 
och det verbalspråkliga tycks ändå i praktiken ha bevarat en dominerande 
ställning inom ämnet. Olika kulturella uttrycksformers plats i skolan de-
batteras fortfarande, bl.a. i Att läsa och skriva. En forskningsöversikt baserad 
på forskning och dokumenterad erfarenhet (Myndigheten för skolutveckling 
2004). Där ges en vid definition av vad som kan omfattas av ett vidgat 
textbegrepp. ”I de vidgade språk- och textbegreppen måste vi nu också 
inkludera nya medier – tv, video, datorer etc. – och olika yttringar av 
populärkultur.” (18). Författarna vänder sig mot skolans negativa attityd 
till de nya medierna och lyfter istället fram dess potentialer. ”De nya 
medierna och populärkulturen erbjuder rika möjligheter till aktivt, krea-
tivt och differentierat meningsskapande.” (18).  
 Som framgår av avhandlingens del II ges i de fyra klassernas svensk-
ämnen inte mycket utrymme för den mångfald av textvärldar som ung-
domar idag möter på sin fritid. Att utrymmet för andra medier än skön-
litteratur inom svenskämnets ram fortfarande är begränsat bekräftas ock-
så i andra studier (Årheim 2005, Olin-Scheller 2006). Litteraturvetaren 
Annette Årheim (2005) argumenterar för att ett vidgat textbegrepp i un-
dervisningen är berättigat. De flesta barn och ungdomar tillägnar sig 
medierade erfarenheter från både skönlitteratur och andra medier men 
skönlitteraturen har fortfarande en privilegierad ställning i gymnasiesko-
lans svenskämne, menar Årheim:  

 
Skönlitteraturläsning är idag bara ett sätt bland många andra att vidga vyerna 
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och för många gymnasieungdomar inte det mest självklara eller ens det mest 
effektiva sättet. Svensklärare […] tenderar att betrakta litteraturen som om 
den av naturen står över moderna bildbaserade medier både som konst och 
kunskapskälla betraktad. (5)  

 
Litteraturvetaren Magnus Persson (2000) ger en historisk genomlysning 
av skolans syn på populärkulturen och visar bl.a. hur värderingar kring 
kulturens höga och låga former gett upphov till en skarp gränsdragning-
en mellan å ena sidan ”finkulturen” och å andra sidan populär-, medie- 
och ungdomskulturerna. De olika traditioner och perspektiv som varit 
gällande visar hur skolan vid skilda tidpunkter sett som sin uppgift att på 
olika sätt motverka inflytandet från den moderna kulturen och slå vakt 
om den traditionella. I avhandlingens del II har jag visat att traditioner 
och värderingar kring olika medier fortfarande på olika sätt slår igenom 
både i talet om och i den praktiska gestaltningen av fyra olika svenskäm-
nen i fyra gymnasieklassrum. En negativ attityd till nya medier kan bli 
problematisk i ett samhälle där kulturen förändrats på ett genomgripande 
sätt och där ungdomars värld och identitet i stor utsträckning formas av 
den moderna medie- och populärkulturen, menar Persson (15f). 
 Nedan presenteras ytterligare några röster ur de senaste decenniernas 
forskning och debatt som visar hur ett vidgat perspektiv på text kan mo-
tiveras. Därefter följer ett avsnitt om hur det vidgade textbegreppet 
kommer till uttryck i kursplaner för svenskämnet. Avslutningsvis åter-
vänder jag till de fyra klasserna för att undersöka hur lärare och elever ser 
på hinder och möjligheter för att i svenskämnet ge plats för andra kultu-
rella uttrycksformer vid sidan av skönlitteratur. 

Fritidskultur och skolkultur 
Medierna upptar en stor del av ungdomars fritid och för de flesta handlar 
det om ett brett och varierat mediebruk med inslag av olika kulturaktivi-
teter där ungdomar ofta är mer aktiva än de flesta vuxna, både när det 
gäller att konsumera och att själva producera kultur (Persson 2000:18). 
Att just bredden är nyckelordet för ungdomarnas mediebruk bekräftas av 
flera forskare ( Drotner 1996, Bjurström 1997, Fridberg 1997, Bjurström 
2005, Årheim 2005). I Kirsten Drotners At skabe sig – selv. Ungdom, æste-
tik, pædagogik (1996) beskrivs ungdomar som aktiva medieanvändare på 
sin fritid. Flertalets användning av medier präglas av bredd och variation, 
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snarare än ensidighet, medan en mindre grupp är smalare i sina val. Ung-
domarna är mer aktiva än genomsnittet när det gäller det offentliga kul-
turlivet och när det gäller att själva producera kultur. Hon menar också 
att fritidskulturerna blivit mer individuella, mer intensiva och mer inno-
vativa och att det är bilderna, musiken och kroppen som står i centrum 
(34). 
    I fritidskulturen utgör ungdomarnas erfarenheter av olika medier en 
resurs som kommer till användning både i estetisk praktik och i kulturella 
upplevelser. Denna fritidskultur är, i en helt annan utsträckning än förr, 
en parallellkultur till skolans verbalspråkligt inriktade kultur. Därmed 
finns det idag ett större gap än tidigare mellan de ideal som styr skolans 
verksamhet och elevernas erfarenheter. Eleverna lever i bägge kulturerna 
och gapet mellan dem måste överbryggas om vi ska stå fast vid skolans 
demokratiska målsättningar, skriver Drotner (150). Men jag tror inte att 
det finns vattentäta skott mellan de olika kulturella sfärer som ungdo-
marna lever i. De använder sig i de sammanhang de ingår av kompeten-
ser och repertoarer från både fritids- och skolkultur. Olika sätt att tänka, 
tolka och förstå, blir resurser i meningsskapande och kunskapsbygge i 
skolan såväl som i estetisk praktik och kulturella upplevelser på fritiden. 
Däremot ser jag i min undersökning att förhållandena ser olika ut i de 
olika klasserna när det gäller i vilken utsträckning eleverna öppet kan ta i 
bruk kompetenser, kunskaper och influenser från fritidskulturen i skol-
arbetet. I fritidens aktiviteter är upplevelsen av frihet, lust och glädje ofta 
större än i skolans praktiker och här kan och ska inte skolan konkurrera 
(Drotner 1996:161, Fridberg 1997:13, Persson 2000:22). Men det innebär 
inte att de nya medierna kan lämnas utanför i skolan. Medierna ger oss 
kunskaper och formar våra värderingar och här står skolan men också 
lärarutbildningen inför stora utmaningar. 
 I Öppna brev. Om lärarutbildningens kulturella praktik (2005) skriver Jan 
Thavenius om högskolans ofta svala intresse för nya kulturformer och 
om den konflikt som råder mellan skriftkultur och mediekultur och mel-
lan högt och lågt i kulturen. Han efterlyser ”en mer aktiv, medveten och 
reflekterad hållning till skapandet av ny kultur” både för skolan och för 
lärarutbildningen:   

 
Det handlar inte om ett val mellan det gamla och det nya utan om att försö-
ka förstå och värdera både gammal och ny kultur. Det handlar inte om mo-
dernitetens förakt för det gamla eller ett okritiskt uppgående i det nya. Det 
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handlar om att med historiens hjälp orientera sig i nya kulturer, om att skaf-
fa sig kunskap och insikter för att mer aktivt kunna gripa sig an dem. (60)   

 
De kulturella förändringarna har förändrat villkoren för barns och ungas 
lärande och identitetsbildning. Moderna medier och olika kulturyttringar 
formar inte bara deras upplevelser och erfarenheter utan ger också kun-
skaper om världen, tolkningsramar för förståelse och viktiga redskap för 
att hantera vardagens konflikter. Därför är det nödvändigt att skolan har 
ett mer öppet och inkluderande förhållningssätt till den kultur och den 
estetiska praktik som är så viktig för många ungdomar. I mötet med olika 
medier utvecklas kunskaper, ”alternativa bildningsvägar”, som konkurre-
rar med skolan då de av många ungdomar värderas högre och som mer 
meningsfulla än skolans erbjudanden. Denna situation blir särskilt be-
svärlig för skolan då kunskaper som erövras genom mediebruk och kul-
turaktiviteter på fritiden bedöms som alltmer betydelsefulla för förmågan 
att handla och göra sin röst hörd i samhället (Andersson. L. G. m.fl. 
1999, Persson 2000:22). 

Att kritisera elevernas mediebruk 

Det finns en fara i lärares moraliserande kritik över elevernas mediebruk 
även om syftet, som t.ex. inom ideologikritiken, är att medvetandegö-
ra.454 Risken är att eleverna, för att nå framgång i skolan, på ett instru-
mentellt sätt tar till sig eller låtsas föredra den kultur och kulturella bild-
ning som skolan och lärarna omhuldar och belönar. Medieforskaren Sue 
Turnbull (2000) beskriver hur hon i sitt forskningsprojekt genom klass-
rumsobservationer och intervjuer blev medveten om hur elevernas ytt-
randen om sig själva och sina mediepreferenser påverkades av hur de 
trodde att det skulle uppfattas av läraren/intervjuaren (176). Om det 
finns ett ogillande är eleverna ofta medvetna om detta. Följden blir att 
vad eleverna kan avslöja om sitt mediebruk eller vad som är möjligt för 
dem att yttra om den kultur de möter i skolan, är beroende av hur de tror 
                                                           
454 Den s.k. ideologikritiken har sina rötter i marxistisk samhällsfilosofi och 
kulturteori och spelade en väsentlig roll i 60- och 70-talets samhällskritiska kultur- 
debatt. Ideologikritiken riktar skarp kritik mot den falska neutralitet och objektivitet 
som förmedlas i allt från nyheter till skolböcker (se t.ex Göran Palms Indoktrineringen 
i Sverige 1968). Inom ideologikritiken ses all kultur som präglad av värderingar och 
den kritiska granskningen måste därför omfatta både höga och låga kulturformer.  
För en presentation av ideologikritikens syn på undervisning om medier och 
populärkultur se Magnus Persson (2000:41ff). 



 
 

297 

att det ska tas emot och hur angelägna de är om att göra ett gott intryck. 
Turnbull förespråkar en pedagogik som respekterar elevernas integritet 
genom att skapa mer öppna och jämlika möten kring olika medier och 
deras betydelse i våra liv.  
  Kritik av elevernas mediebruk kan bita hårt. Den drabbar inte enbart 
eleven själv och elevens kulturella identitet utan också den egna familjens 
kultur och värderingar. Elevernas strategier i mötet med skolans värde-
ringar kan se olika ut och några sådana finns representerade i mitt mate-
rial. Att försöka anpassa sig är alltid möjligt men inte så lätt för den som 
inte känner sig hemma i skolans kultur och inte så kvickt och lätt knäcker 
den gällande koden. En strategi är att vara tyst. Det är en strategi som 
t.ex. Tina i NV-klassen väljer. Genom att vara tyst minskar hon risken 
för att säga fel, att bli utsatt för kritik, att bli avslöjad som den som inte 
vet och tycker det man bör veta och tycka.455 En annan strategi är att 
som IP-eleverna bjuda aktivt motstånd och därmed riskera ett ogillan-
de.456 
 Att motarbeta eller ignorera ungdomarnas kulturella preferenser kan 
fungera exkluderande och göra att eleverna blockerar sig för en mer vid-
gad förståelse och nya erfarenheter. En moraliserande hållning kan göra 
det svårt att motivera eleverna för svenskämnets traditionella innehåll 
och också göra det svårare att tillsammans med eleverna diskutera frågor 
som rör deras livsvärld och kulturella identitet. De sociokulturella skill-
nader som påverkar elevernas förutsättningar att finna mening i och 
lyckas i skolan riskerar att förstärkas.  

Kulturell yttrandefrihet och kulturell yttrandekompetens 

Problematiken kring samhällsförändringarnas konsekvenser för skolan 
tas upp i Skolkommitténs betänkande Skolfrågor – Om skola i en ny tid 
(SOU 1997:121). Kommittén skriver att skolan ”befinner sig i ett nytt 
läge” och att detta leder till både problem och möjligheter (23). Läget 
som beskrivs är att utbildningstiden och ungdomstiden har förlängts 
samtidigt som skolan inte så självklart som förr ses som en port ut i livet. 
Lärarens auktoritet och skolans betydelse kan ifrågasättas då skolgången 
inte längre på samma sätt kan legitimeras av någonting utanför skolan 
(37). Det finns idag ett oklarare samband mellan utbildning, arbete och 
                                                           
455 Tina (NV), Intervju:4f. 
456 Se s. 152. 
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samhällsliv. Men dessa oklarheter ligger inte på strukturell nivå, där är 
alla överens om att kompetenser och utbildningsnivåer måste höjas för 
att konkurrenskraften ska stärkas, utan på individuell nivå. Där, hos den 
enskilde eleven, finns osäkerheten och otryggheten kring de val man gör, 
eller tvingas göra, och vilken framtid dessa val ska leda till. Ungdomars 
tankevärld och attityder har förändrats i linje med människans livsvillkor 
i ett samhälle som avviker från det som många av deras lärare växte upp 
i. Dagens ungdomar lever här och nu, mindre bundna till traditioner, 
platser och mönster för hur livet ska vara. Inte heller identiteter är givna 
och självklara utan måste iscensättas och skapas (37). I avsnittet ”Skolan 
och kulturen” lyser de kulturella förändringarna igenom i talet om ett 
vidgat språk- och kulturbegrepp och i synen på barns och ungdomars 
egen kultur. Skolan utgår i allt för hög grad från det verbalspråkliga och 
måste ge större utrymme för de språk och den kommunikation som sker 
via det bildbaserade och via musik, rörelse och drama eftersom dessa 
uttrycksformer har stor betydelse i barns och ungdomars lärande och 
utveckling. Olika uttrycksformer konkurrerar inte utan stöder varandra 
och de bör användas som resurser i allt skolarbete, skriver kommittén 
(250 f).  
 Kommittén tar också upp mediernas roll i barns och ungdomars liv 
och deras betydelse för omvärldsuppfattning, värderingar och identitets-
utveckling. I den kulturpedagogiska debatten och i skolan har, alltsedan 
1900-talets början, fokus ensidigt lagts på mediernas och populärkultu-
rens skadliga effekter. Arbetet har inriktats på att motverka genom att 
öka satsningarna på kulturarv och ”god” kultur och visa på de moderna 
mediernas låga värde: 

 
Vi menar att det är viktigare att se mediekulturen som en berikande del av 
barns och ungas liv. Skolan bör därför arbeta med att öka elevernas möjlig-
heter att lära sig att förstå, att ta till vara och att använda sig av kulturen, 
snarare än att motverka den, även om förståelsen också handlar om att de-
konstruera och att kritiskt granska.(263)  

 
Skolkommittén föreslår att ett avsnitt om kulturell yttrandefrihet läggs till i 
läroplanens inledande del, både för de obligatoriska och för de frivilliga 
skolformerna. Kulturell yttrandefrihet innebär ”varje elevs rätt att få 
möta och använda alla olika kulturella uttrycksformer” och en av skolans 
uppgifter är att främja detta (262).  
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 Att frågan om medierna och populärkulturens plats i skolan är en 
demokratifråga diskuteras också av Lena Aulin-Gråhamn och Jan Tha-
venius i Kultur och estetik i skolan (2003). Kulturell yttrandefrihet och kul-
turell yttrandekompetens handlar om att lära sig att hantera och kritiskt 
granska innehållet i de olika kulturformer som är i bruk i vårt samhälle. 
Det handlar också om att få en repertoar av resurser för att göra sin röst 
hörd och om friheten att välja hur man vill kommunicera (12, 41).      

Det vidgade textbegreppet i kursplaner 
Alltsedan 70-talets kursplaner har film, teater, massmedier och nya kom-
munikationsmedel successivt lagts till som nya stoffområden för svensk-
ämnet. Samtidigt har kravet på ämnets enhet betonats alltmer. Det stoff-
tyngda ämnet med sina många moment har lett till en identitetskris för 
svenskämnet (Malmgren G. 1991). I inledningen av avhandlingens kapi-
tel 3 berättar BF-eleverna om sin upplevelse av svenskämnet som splitt-
rat och att de har svårt att se helheten i ämnet. Undersökningens lärare 
talar om ”tuvhoppning” och ”stoffträngsel” som ett dilemma i svensk-
ämnet trots att nya medier får ett relativt litet utrymme i deras undervis-
ning.  

I den debatt som förs i Svenskläraren från 70-talet och framåt framförs 
en rad kompromisser och förslag till hur problemet med ämnets splitt-
ring kan lösas. De olika modellerna lägger olika vikt vid olika innehåll 
men ämnets traditionella gränser är väl bevakade (Malmgren G. 1991). 
Kritiken mot det traditionella svenskämnets innehåll kommer, under 70-
talet och framåt, främst från företrädare för den erfarenhetspedagogiska 
svenskundervisningen där arbetet organiseras som tema- och projektstu-
dier. Litteraturen ses här som en unik kunskapskälla men nödvändighe-
ten av ett vidgat textbegrepp betonas också. Olika medier såväl som po-
pulära genrer eller ungdomskultur kan få utrymme i en sådan undervis-
ning. Vilka ”texter” som blir aktuella avgörs av vilket innehåll de bär på, 
dvs. de ska tillföra något till den centrala frågeställningen eller till pro-
blemet som undersöks (Holmberg & Malmgren L.-G. 1979:35f, Malm-
gren L.-G. 1999:109). 

I Lgy 70. Supplement 80 (Skolöverstyrelsen 1982), där det för första 
gången presenteras en enda kursplan i svenska för alla elever i gymnasie-
skolan, betonas vikten av att anpassa valet av litteratur efter elevernas 
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studieinriktning, behov och önskemål. En sådan skrivning kan tolkas 
som att friheten i valet av texter ökar och därmed också möjligheten att 
välja s.k. populära genrer. Det går också att spåra en försiktig förändring 
i synen på kulturarvet i följande avsnitt av 80-talets kursplan: ”Att någon 
gång ta upp en diskussion om begrepp som kultur och kulturarv kan vara 
givande liksom att fråga sig vilken eller vilkas kultur man vill bevara och 
föra vidare.” (23). Citatet öppnar för möjligheten att kritiskt granska och 
ifrågasätta begrepp, förhållningssätt och urval av texter inom ämnet, 
något som inte återkommer i de senare kursplanerna från 90- och 2000-
talet. Det vidare textbegreppet i 70- och 80-talets kursplaner står både 
för en vidgning av svenskämnets stoffområden, då film, teater och 
massmedier får utrymme vid sidan av skönlitteraturen, och för en större 
öppenhet och acceptans för populär- och ungdomslitteratur. I kurspla-
nerna antyds också, med viss försiktighet, möjligheten att med kritisk 
blick diskutera innebörden i begrepp som kultur och kulturarv.   

I Lpf 94 finns under rubriken ”Karaktär och struktur” skrivningar 
som kan tolkas som att utrymme ges för ett vidare textbegrepp men sam-
tidigt görs tydliga avgränsningar: 

 
Språk och litteratur är ämnets huvudsakliga innehåll. Varje elev skall i sina 
svenskstudier aktivt arbeta med att tillgodogöra sig och skapa texter. Med 
texter avses allt från skönlitteratur, saklitteratur och elevernas egna texter, till 
litterära uttryck förmedlade via etermedier, dagspress, teater, film m.m. Ar-
betet skall bidra till elevens språkutveckling och till att utveckla förmågan att 
tolka, reflektera över och kritiskt granska olika typer av text. (Lpf 94:35) 
 

Att språk och litteratur är ämnets huvudsakliga innehåll slås fast och när 
det gäller andra ”texter” än skönlitteratur, saklitteratur och elevernas 
egna texter, markeras en tydlig gräns, ett villkor, för dessa ”texters” när-
varo i klassrummet. Vad som kan komma ifråga är litterära uttryck som 
förmedlas via andra medier, inte medierna i sig eller sådant som kan be-
traktas som icke-litterärt i dessa. Här uppstår avgränsningsproblem. Vad 
menas egentligen med litterära uttryck? Betyder denna avgränsning att en 
förutsättning för att t.ex. en film ska kunna användas i undervisningen är 
att det finns en litterär förlaga? Som vi ska se i avsnittet om elevers och 
lärares förhållningssätt till de uttrycksformer som svenskämnet kan om-
fatta, är det just oftast som jämförelse, komplement eller illustration till 
litteratur som film kommer in i undersökningens klassrum. 
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 I ”Ämneskommentarer”, som finns i det programmaterial som publi-
cerades för varje enskilt program, får man en betydligt öppnare syn på 
vad för slags texter som kan komma ifråga i svenskundervisningen. När 
det gäller litteraturläsningen slår ämneskommentarerna fast att det inte 
finns någon gemensam kanon. Valet av litteratur kan ”variera mycket 
och betingas av olika hänsyn”. När det gäller andra medier görs en tydlig 
koppling till elevernas mediekonsumtion utanför skolan och att denna 
kan ses som en resurs i undervisningen: 

 
Elevernas egen läsning och upplevelser av medieutbudet på fritiden kan ses 
som en resurs i undervisningen. Det är fråga om fria val som spänner över 
ett vitt fält. Hit hör också saklitteratur inom en mängd områden. Tas den 
läsning och det medieutbud eleverna ägnar sig åt på fritiden med i undervis-
ningen, kan detta bli en referensram och en utgångspunkt för analys och 
textbehandling av olika slag. (Skolverket 1996:101)  
  

A-kursens mål innehåller inga formuleringar om andra medier än littera-
tur av olika slag. I betygskriterierna nämns ordbehandlingsprogram och 
elektroniska medier som något eleven ska kunna använda sig av för 
språklig produktion och kunskapsinhämtning. I B-kursens mål finns 
däremot två punkter där ordet medier används. Eleverna skall:  

 
kunna analysera och samtala om budskap i texter av olika slag i olika medier 
för att kritiskt granska och bedöma deras innehåll och syfte 
[…] 
känna till viktiga genrer och litteraturvetenskapliga begrepp som har bety-
delse för tolkning, granskning och analys av texter i olika medier (Lpf 94:36f)  
 

Medier får här utrymme och det är den kritiska granskningen och be-
dömningen av dem som sätts i förgrunden. Vad som avses med medier i 
den första punkten är oklart. Omfattar begreppet också skönlitterära 
texter? Eller är det främst i umgänget med andra medier än skönlitteratur 
som eleverna ska tillämpa ett kritiskt förhållningssätt? De punkter som 
handlar om litteratur och litteraturläsning visar att det är andra kompe-
tenser än kritiska som eleverna ska utveckla i förhållande till skönlittera-
tur. Här handlar det om att läsa, behandla, jämföra, se samband och få 
kunskaper.  
 Thavenius menar i artikeln ”Det avpolitiserade språket” (1999c) att 
medierna fått en undanskymd plats i Lpf 94. Medierna och den nya in-
formations- och kommunikationsteknologins genomslagskraft skapar 
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nya sammanhang för språk och språkanvändning, skriver han, och ställer 
frågan om det är ”möjligt att idag uteslutande ägna sig åt det verbala 
språket, om förmågan att ’förstå omvärlden’ ska växa.” Den alltmer 
sammansatta och mångskiftande mediala värld som dagens unga växer 
upp i ger inga avtryck i kursplanen och därmed får inte heller lärarna 
någon vägledning för att på ett konstruktivt sätt handskas med den nya 
situationen (142). 
    En jämförelse med de reviderade kursplanerna från 2000 visar några 
intressanta skillnader med avseende på talet om det vidgade textbegrep-
pet. När det gäller ämnets syfte betonas i inledningsmeningen att ämnet 
ska ”stärka den personliga och kulturella identiteten” (Gy 2000:01:105). 
Detta förutsätter att elevens personliga och kulturella identitet på något 
sätt kommer till uttryck i undervisningen och, om den ska kunna stärkas, 
att den behandlas med respekt. Betoningen av kunskaper om litteratur har 
tonats ned och istället möter vi formuleringar som att eleven ska ”ges 
möjlighet att ta del av och ta ställning till kulturarvet och att få uppleva och 
diskutera texter som väcker lust och utmanar åsikter”. Här ger kurspla-
nen en bild av eleven som aktivt subjekt i mötet med ämnets texter. I Lpf 
94 får eleven en mer passiv roll i skrivningar som t.ex. ”De ska få större 
förtrogenhet med, förståelse av och kunskap om litteratur” (35). I den 
reviderade kursplanens övergripande skrivningar (Gy 2000:01:107) 
nämns också mötet med bildmedier tillsammans med mötet med språket 
och litteraturen utan reservationen litterära uttryck som fanns i Lpf 94. En 
vidare tolkning av text- och kulturbegreppet märks även i uttryck som 
”att möta olika texter och kulturyttringar”. Under ”Mål att sträva mot” 
ska eleven ”tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter, såväl 
skrift- som bildbaserade” och som ”svarar mot de krav som ställs i ett 
komplicerat och informationsrikt samhälle”. Men vad som menas med 
bildbaserade texter och vad det är för krav som ställs i ett komplicerat 
och informationsrikt samhälle får man inget besked om.  
    I nästa avsnitt ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” nämns det vidgade 
textbegreppet men utan att utvecklas och problematiseras mer än vad 
som framgår av följande avsnitt: 

 
Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan 
även avlyssning, film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom 
skrivna och talade texter även bilder. (Gy 2000:01:107)  
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Hur man tolkar formuleringarna ovan är beroende av vad man läser in i 
ordet texter i den första meningen. Är det texter i vid bemärkelse där 
filmen, bilden, dramat, talet, rollspelet och den virtuella världen precis 
som den skrivna texten ges status som text. Om så är fallet kan också 
andra medier och andra berättelser än de litterära bli föremål för studier 
inom svenskämnets ram. Eller avses här enbart den litterära texten som i 
så fall, precis som i Lpf 94, eleverna kan tillgodogöra sig via andra medier 
än skrift. I det senare fallet reduceras det vidgade textbegreppet till att 
den litterära texten kan ses och lyssnas till, likväl som att den kan läsas. 
Det är alltså fortfarande litteraturen som ska studeras, som är målet, men 
det kan ske via andra medier. 
    A-kursens mål sätter elevens intressen, erfarenheter och behov i cent-
rum för valet av innehåll. Eleven ska t.ex. kunna ”förmedla förhållanden 
och kunskaper som är viktiga för eleven själv och för den valda studiein-
riktningen” och ”kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är 
relevant för eleven själv och för den valda studieinriktningen samt för 
eleven som samhällsmedborgare” (Gy 2000:01:110). Här finns en större 
öppenhet för olika slag av texter och också för att valet av texter kan se 
olika ut för olika grupper av elever men det är fortfarande oklart vad 
ordet text står för. Några andra medier än skönlitteratur och sakprosa 
nämns inte, vare sig i målformuleringar eller i betygskriterier. I B-kursen 
betonas, liksom tidigare, litterära texter i ett historiskt och jämförande 
perspektiv starkare än i A-kursen. Ambitionerna för det litteraturhistoris-
ka studiet har dock tonats ned jämfört med Lpf 94. Några bildbaserade 
medier nämns inte under mål men däremot finns betygkriterier som är 
direkt kopplade till arbete med bildmedier men då endast i anslutning till 
det litteraturstudium som tas upp under mål. För betyget godkänd gäller 
att ”eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via 
böcker, teater och film och påvisar samband och skillnader”. För att få 
betyget väl godkänd i detta litteraturstudium gör eleven ”iakttagelser om 
bildbaserade mediers uttrycksmedel och analyserar självständigt sådana 
medier”. 
    I talet om det vidgade textbegreppet i 90-talets kursplaner och i de 
reviderade kursplanerna 2000 uppstår, enligt min tolkning, flera oklarhe-
ter. Det vidgade textbegreppet får olika innebörder i kursplanens olika 
delar och det saknas tydliga definitioner av nyckelbegrepp, som t.ex. text 
och medier, som är viktiga för förståelsen av vad ett vidgat textbegrepp 
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kan innebära. Bilden av vad ett vidgat textbegrepp kan stå för blir motsä-
gelsefull vilket leder till tolkningsproblem, åtminstone för den som läser 
hela kursplanen. Håller man sig enbart till mål och betygskriterier möter 
man en syn på hur andra medier än skönlitteratur kan användas i svensk-
undervisningen som snarare är snävare än 70- och 80-talets kursplaner. 
De nedersta nivåerna av styrdokumenten, mål och betygskriterier, avgör 
hur lärarna tolkar kursplanerna (Hultman 1994). Det är ofta uteslutande 
dessa delar av kursplanen som lärare och elever använder för sin plane-
ring (se s. 95) och där finner lärare inget stöd för att arbeta med andra 
medier än skönlitteratur.  
 Skönlitteraturen har behållit en stark ställning i förhållande till andra 
medier men det behöver inte betyda att skönlitteraturen stärkt sin ställ-
ning inom svenskämnet som helhet. Vad som däremot får en stark beto-
ning är, som jag tidigare visat, färdighetsträningen. Både Bo och Göran 
menar att litteraturstudierna tonats ner i kursplanerna efter gymnasiere-
formen -94.  

Elever och lärare om att vidga perspektiven 
I undersökningens fyra klasser är det enbart en elev som spontant tar 
upp andra kulturella uttryck än litteratur när hon talar om svenskämnets 
innehåll. Det är Emma i ES-klassen, en flicka med ett stort filmintresse 
och 180 spelfilmer i bokhyllan. När jag ber henne precisera vad de gör i 
svenskämnet nämner hon först att de diskuterar filmer och därefter att 
de diskuterar böcker. I NV-klassen finns ytterst få inslag av andra medier 
än skönlitteratur. Övriga elever erinrar sig alltid att det funnits inslag av 
t.ex. film, teater, reklam eller massmedier, men först när jag för det på tal.  

”Man saknar inte det man inte har” 
 
Det är som Winnerbäckcitatet ”man saknar inte det man inte har”.457 

 
Olas yttrande fälls i slutet av den enskilda intervju som görs efter tre 
terminer på gymnasiet. Det syftar på att NV-klassens svenskundervisning 
inte innehållit några inslag av film, teater, populär- eller ungdomskultur 
och att det är något som Ola menar att han inte heller har saknat. I inter-
                                                           
457 Ola (NV), Intervju:20. 
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vjuerna berättar NV-eleverna om svenskämnets innehåll, hur de tar sig 
an ämnet och hur de upplever arbetet med olika inslag. De berättar 
spontant om att de läser litteratur, skriver recensioner och uppsatser och 
att de läser grammatik och litteraturhistoria. Ingen väljer att i denna del 
av intervjun ta upp andra kulturella uttryck än litteratur. När jag ställer 
frågor om andra kulturinslag reagerar eleverna olika. Somliga blir tvek-
samma och tysta. Det man inte upplevt kan man inte säga så mycket om. 
Andra ger uttryck för förvåning och ifrågasättande men jag noterar också 
reflektioner kring möjligheter som ses som positiva.  
    När jag frågar Ola varför han tror att t.ex. film inte används i deras 
svenskundervisning svarar han först med ett skratt att ”det inte blir 
grammatiskt korrekt” och sedan att ”det hade säkert varit roligt […] men 
jag vet inte om det hade blivit lika seriöst då.”458 En annan synpunkt som 
Ola framför är att arbete med teater och film är svårare att betygsätta än 
t.ex. hur man skriver.459 Ola är nöjd med innehållet i undervisningen, 
även om han inte förhåller sig helt okritisk, och tycker att de fått ta del av 
många olika slags texter. I den sista gruppintervjun påpekar NV-eleverna 
att ”vi fick ju teatern” och syftar då på arbetet med dramatik under vår-
terminen i årskurs 2. Dramatiseringarna upplevdes som just roliga, som 
”en kul grej”. Kanske stärkte arbetet gemenskapen i klassen men det gav 
inte så stor behållning, säger eleverna.460 
    Att det skulle vara roligt att arbeta med teater, film och andra medier 
är något som eleverna i NV uttrycker. Mera sällan lyfter de fram potenti-
aler för lärande och kunskapsutveckling. ”Det är ju alltid roligt att kolla 
på film”, säger Amr, men han är tveksam till värdet av det i svenskun-
dervisningen. Amr är uppmärksam på att utveckla sitt språk i tal och 
skrift. Att använda språket korrekt är något som han tror kommer att 
krävas av honom i ett framtida yrke. Han drar paralleller med ämnet 
engelska och menar att många ungdomar talar bra engelska därför att de 
hör mycket engelska på film och tv. Samtidigt, menar han, är det mycket 
slang i medierna och det är inte så lätt att veta vad som är rätt och fel. 
Att använda slanguttryck i en uppsats i engelska kan sänka betyget, säger 

                                                           
458 Ibid.:17. 
459 Ibid.:18. 
460 Gruppintervju 2, NV:8. 
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han. Amr läser hellre en bok än ser film och teater.461 Att ta det säkra 
före det osäkra är, som vi ska se, också en utgångspunkt för Amal.  

Det visar sig att när Ola är kritisk mot undervisningen så gäller kriti-
ken t.ex. ”dom här tavelgenomgångarna om Mäster Olof och dom sa-
kerna, Dockhemmet och sånt”:  

 
Det kunde man lika bra hoppat över för det kommer man inte att komma 
ihåg när man inte gör något mer aktivt än antecknar. Om man nu skulle haft 
prov på det, och det hade vi ju, så tar man in det och spyr ut det och sen 
glömmer man.462 

 
Ola är också kritisk till att undervisningen så ensidigt fokuserat äldre 
tiders kultur. ”Kultur det har fått en sån här gammaldags, främmande 
betydelse liksom.”463 Han känner sig mer motiverad för att läsa om nutid 
och om ”moderna saker” som t.ex. Fredrik Lindströms Världens dåligaste 
språk (2000). Olas ”favoritförfattare” är Lars Winnerbäck och han berät-
tar att hans texter fungerat som inspiration för det egna skrivandet på 
fritiden. På min fråga om han tror att Winnerbäcks texter skulle kunna 
användas i svenskundervisningen svarar han tveklöst ja:  

 
Han skriver väldigt mycket underförstått och omskrivningar så man får 
verkligen sitta och liksom klura, lyssna på låten och liksom tänka vad hand-
lar den egentligen om. Och sen så får man lyssna på den igen och igen och 
igen.464        

  
Ola minns att de en gång analyserat en dikt av Marcus Birro i skolan. 
”Han är också rätt häftig på det här med att dikta”. Jag uppmanar Ola att 
föreslå att de ska läsa Winnerbäcks texter i klassen men Ola är tveksam. 
”Han vill nog helst följa kursplanerna men jag kan säkert försöka.”465  
 När jag gör den sista intervjun med eleverna i NV står de inför den 
avslutande uppgiften i svenskämnets B-kurs. Uppgiften introducerades i 
början av terminen som en självvald del av B-kursen. Eleverna ska stude-
ra en 1900-talsförfattares liv och författarskap, en uppgift som sedan 
examineras i form av en uppsats. Det får inte bli A-kursmässigt, säger 
Bo, och poängterar att eleverna inte kan välja vilken författare som 

                                                           
461 Amr (NV), Intervju:9ff. 
462 Gruppintervju 2, NV:8. 
463 Ibid.:12. 
464 Ola (NV), Intervju:11. 
465 Ola (NV), Intervju:12. 
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helst.466 Kriteriet är att författaren ska finnas med i ett litteraturhistoriskt 
verk. Ola har trots det argumenterat för att få arbeta med Lars Winner-
bäck, möjligen som ett resultat av min uppmaning, och fått det sanktio-
nerat. Flera av pojkarna i klassen har valt författare som skriver i populä-
ra genrer som fantasy och science fiction. Här finns t.ex. J. R. R. Tolkien, 
Robert Jordan och C. S. Lewis representerade. Exempel på andra val är 
Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg, Franz Kafka och Jonas Gardell. De 
flesta verkar nöjda med sitt val även om det till viss del varit styrt. Amal 
vill, liksom Amr, vara på den säkra sidan:  

 
Amal: Jag tog en författare som fanns i boken. Det är ju bättre det för då är 
det godkänt alltså. Bo tycker väl säkert att det är okej då liksom. 
LB: Ja … 
Amal: Men tar jag någon som jag tycker verkar intressant, som han säger 
okej till kanske men, då kanske han bedömer det på ett annat sätt. 
Tina: Vad läser du för nåt? 
Amal: Ernest Hemingway! Den gamle och havet! Och den finns ju med 
bland dom författarna som vi fick lov att ta och då tar man ju hellre det för 
att vara på den säkra sidan.  
LB: Jag förstår vad du menar. Då känner du dig tryggare i ditt val. 
Jakob: Risken är att han har läst boken också och då är man kokt!467 

 
Amal ser först förskräckt ut men förstår sedan att Jakob skojar och de 
skrattar alla tillsammans. Tina invänder mot resonemanget och menar att 
hon valt Mobergs Raskens (1927) därför att hon verkligen vill läsa den 
och hon tror inte att Bo gör sin bedömning utifrån vilken författare man 
valt, men hon säger samtidigt att hon förstår hur Amal tänker när hon 
säger att hon vill vara på den säkra sidan.468  
 I NV-elevernas tal reses en rad hinder mot möjligheten att ta in olika 
kulturella uttryck i svenskundervisningen. Ett sådant hinder tycks vara 
uppfattningen att kursplanerna inte föreskriver ett sådant innehåll. Ola 
ställer sig tveksam till om en text av Winnerbäck går an i svenskunder-
visningen. Det finns i NV-klassen en utbredd uppfattning om att det 
finns en överordnad kursplan som alla måste följa och att det är svårt att 
få inflytande över innehållsfrågor. När jag frågar vem som bestämmer 
vad som ska ingå svarar t.ex. Tina att det finns en planering, bestämd av 
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468 Ibid. 
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”skolledningen” eller ”styrelsen” och som alla måste följa.469 Amal menar 
att undervisningen är planerad i periodspår och säger att hon är osäker 
på vem som utformar dessa.470  
 Bakom Olas uttalande om att det inte skulle bli lika seriöst anar jag 
hinder i form av värderingar kring högt och lågt i kulturen. Seriöst blir 
synonymt med fint eller bra. Ola vet att litteraturen med stort L, dvs. den 
litteratur som finns företrädd i de litteraturhistoriska verken, rankas 
högst medan populära genrer och andra kulturformer hamnar lägre i 
hierarkin. I linje med Bos uppfattning att NV-eleverna ska erbjudas ett 
mer avancerat svenskämne med tanke på framtida yrken och positioner 
har Ola fått en svenskundervisning som lägger relativt stor vikt vid litte-
raturhistoriska studier och kunskap om klassiska verk. Kanske menar Ola 
också att eleverna inte skulle arbeta lika seriöst med det som i kulturen 
inte räknas som lika seriöst. Här blir seriöst mer synonymt med allvarligt. 
Lägre kulturformer tas inte på lika stort allvar utan ses mest som roliga 
inslag som inte kräver så mycket av eleverna. 
 Diskurser om högt och lågt i kulturen påverkar lärares men också 
elevers uppfattningar och förhållningssätt. För eleverna kan det t.ex. 
innebära att de i det fria valet håller sig till säkra kort för att undvika att, 
kanske av misstag, för att de inte riktigt vet var gränserna går, välja något 
som hamnar utanför det som räknas som fint och på allvar. Det kan 
innebära att eleverna undviker det mer populära, det man tycker är roligt 
och spännande, för att det inte ses som lika språkutvecklande eller anses 
ha ett enklare innehåll. Sådana kulturformer kan, i synnerhet för den som 
har ett annat modersmål än svenska, innehålla ord som är förrädiska, ord 
som inför skolans domare förvandlas till fallgropar vid betygsättningen. 
Bos uppmaning till eleverna att välja författare som finns representerade 
i litteraturhistoriska verk kan ses som ett uttryck för att också Bo vill vara 
på den säkra sidan. Osäkerheten ligger i att det finns en risk att eleverna 
kanske skulle välja populära författare och genrer med ett innehåll och 
ett språk som inte når upp till den nivå som Bo vill hålla på sin undervis-
ning för NV-eleverna.  
 För ES-klassens svensklärare Anna får rädslan och osäkerheten andra 
förtecken. Både ordval och kulturella preferenser kan fungera som tydli-
ga klassmarkörer. Anna berättar om sin rädsla för att bli bedömd utifrån 
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sin arbetarklassbakgrund. Kulturkonsumtionen blir för henne ett sätt att 
markera sin nya medelklasstillhörighet:  

 
Man gör en massa saker för att inte identifieras som arbetarklass. Man tittar 
aldrig på bingolotto, barnen tittar inte på Robinson och Fortet utan man vill 
lotsa dom in i något annat och man slåss för att inte halka ner igen på nåt 
vis.471  
 

Masskultur och populärkultur, som ibland får mer tydligt negativt värde-
rande benämningar som skräp- eller trivialkultur, förknippas ofta med 
lägre samhällsklassers kulturkonsumtion. Värderingarna lever kvar och 
skapar en rädsla och osäkerhet också när det gäller lärares eget bruk av 
olika medier och det populära.  
 Bo menar att utvecklingen på det kulturella området lett till att 
svenskämnet ”seglar i motvind”. En av orsakerna är att skönlitteraturen 
fått konkurrens av andra medier.472 Bo är, som vi har sett i kapitel 5, inte 
motståndare till att medier och samtidskultur får utrymme på gymnasie-
elevernas scheman men han värjer sig mot att de hör hemma i svensk-
ämnet. Dessutom menar han att det inte finns någon möjlighet för ho-
nom att ha kunskap om alla ”schatteringar” inom t.ex. ungdomskulturen 
som dessutom förändras hela tiden.473  
 Samtidigt är han medveten om att svenskämnets förutsättningar för-
ändrats genom påverkan från ungdomarnas kulturkonsumtion. Den ”ge-
mensamma grund” av kunskaper och bestående värden som han tidigare 
kunde bygga vidare på tillsammans med eleverna är borta. Bo talar om 
”generationskrockar” mellan å ena sidan den kultur som han själv står 
för, och som han anser bör utgöra den gemensamma, och å andra sidan 
den gemensamma referensram som dagens unga har och som de hämtar 
från ”massmediekulturen”. Den kulturen ses inte som en möjlig resurs i 
arbetet med kultur i skolan utan snarare som något som lägger hinder i 
vägen. Han beskriver sitt eget arbete som ett sisyfosarbete. Det är inte 
möjligt för skolan att stå emot globaliseringen och de kommersiella kraf-
terna men Bo håller ändå fast vid att försöka motverka inflytandet från 
det populära och massmediala genom att låta svenskämnets innehåll bli 
en motvikt. ”Skolan skulle vara den där motelden”, säger Bo men menar 
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samtidigt att det blivit allt svårare.474 Räddningen är att betona det ge-
mensamma.  
 Föreställningen om ”den goda kulturen” och dess förmåga att mot-
verka det negativa inflytandet från konkurrerande kulturformer, kombi-
neras i Bos tal om svenskämnet, liksom i Görans nedan, med uppfatt-
ningen att ”den goda kulturen” är gemensam och kan skapa gemenskap. 
Bo och Göran ger uttryck för ”en traditionell diskurs om kulturen som 
en neutral mötesplats för människor av olika kön, från olika samhälls-
klasser – och nu också från olika kulturer!” (Thavenius 2002:39). I Skol-
verkets rapport Perspektiv på kultur för lust och lärande (Lind & Borhagen 
2000) beskriver författarna en tydlig brist ”på ett reflekterande tal om 
genus, etnicitet och sociala skillnader” hos de intervjuade lärarna i för-
skola och grundskola (38). Lärarna har uppfattningen att kultur ska fylla 
en överbryggande och integrerande funktion och därmed riskerar per-
spektiv på kultur som visar på skillnader och olikheter liksom maktför-
hållanden och motsättningar att osynliggöras i skolan.  
 Bos resonemang om satsningen på det gemensamma i en mångkultu-
rell klass som NV kan sägas vara ett utslag av uppfattningen att en sådan 
satsning kan ha en harmoniserande funktion och därmed motverka 
splittringstendenser. Den enhetliga och gemensamma kulturen finns 
utanför skolan och Bos uppgift är att förmedla den till eleverna i syfte att 
skapa kulturell homogenitet. Else Marie Halvorsen använder sig i Læreren 
som kulturbærer og kulturbygger (2001a) av begreppet har-kultur för den kul-
tur som traditionellt varit skolans uppgift att föra vidare till eleverna. 
Skolan har haft ambitionen att förmedla en kultur som förknippas med 
universella värden, god smak och god kultur och i den ambitionen utgått 
från ett normativt och smalt kulturbegrepp, en har-kultur (22, 31). Den 
kultur som eleverna genom sina olika etniciteter, intressen och fritidskul-
turer är bärare av, är-kulturen, kan omfattas med ett brett antropologiskt 
kulturbegrepp. Denna kultur, som redan finns, är integrerad i eleverna 
och omfattar helheten i deras liv och vanor, är heterogen. Skillnader lik-
som likheter gör sig hela tiden påminda i klassrummet. I NV-klassen 
signaleras skillnader via kläder, sätt att vara, säga och förstå och de 
kommer till uttryck i interaktionen kring det undervisningsinnehåll som 
gestaltas men de används inte explicit som resurser i NV-klassen. Bo 
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beklagar sig över att den dialogpedagogik han eftersträvar uteblir efter-
som eleverna ”har med sig så lite i bagaget”.475 Det smala och normativa 
kulturbegreppet exkluderar både den kultur som eleverna är och den 
som de faktiskt har och begränsar därmed deras möjligheter att bli aktivt 
deltagande i den dialog som Bo eftersträvar. Att eleverna har svårt att 
relatera undervisningens innehåll till sina egna liv kan förklara det svala 
intresse och det instrumentella förhållningssätt som flera av NV-eleverna 
ger uttryck för i intervjuerna.  
 Halvorsen använder sig av det dubbla kulturbegrepp (se Fjord Jensen 
1988) som är en syntes av en rad kulturdikotomier; det snäva och det 
breda, det universalistiska och det relativistiska, det konsensuella och det 
expressiva, det synliga och det osynliga kulturbegreppet. Bakom dessa 
begreppspar döljer sig de två dimensionerna kultur som något vi har och 
kultur som något vi är. Det dubbla kulturbegreppet är utgångspunkten 
för Halvorsens konstruktion av den dubbla didaktiken. Med detta begrepp 
vill Halvorsen tydliggöra det dialektiska förhållandet mellan kultur ”som 
skall förmedlas” och kultur som individen lever i och som är den reso-
nansbotten som all undervisning måste förhålla sig till (Halvorsen 
2001b). En undervisning där meningsskapandet är det centrala måste 
inkludera båda dessa dimensioner (jfr Gustavsson 1996:266). Det är i 
spänningsfältet mellan är- och har-kulturen som vi finner perspektivrike-
domen, de många rösterna och den plats där vi kan delta i ett pågående 
samtal om livet och den värld vi lever i.  

”Vi har inte varit utanför dörrarna” 

IP-klassen ser film i klassrummet i anslutning till litteraturstudierna vid 
några tillfällen. I samband med studiet av vikingatidens litteratur i årskurs 
1 ser de Korpen flyger (1984). I årskurs 2 använder de delar av två filmatise-
ringar av Romeo och Julia som blir underlag för en jämförande skriftlig 
analys.476 I båda fallen är det kunskap om litteraturen och att utveckla 
den skriftliga färdigheten som är målet. Filmerna används som illustra-
tion och komplement till litteraturen och som utgångspunkt för skrivan-
de. I fallet Romeo och Julia används filmerna i viss mån även som jämförel-
se då eleverna också läser utdrag ur pjäsen. I övrigt fokuseras skriftliga 
litterära texter, företrädesvis från äldre tid, i IP-klassens svenskundervis-
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ning. På min fråga om de varit på teater svarar Filip: ”Nej, vi har inte 
varit utanför dörrarna.”.477  
    I kapitlet ”Ambivalenser och konflikter kring svenskämnets innehåll” 
berättar Göran och IP-eleverna om en svenskundervisning som, trots att 
eleverna bjuder motstånd, domineras av studiet av litteraturens historia i 
kombination med övningar av skriftliga färdigheter inför det nationella 
provet i åk 3. Andra kulturella uttrycksformer får ett mycket begränsat 
utrymme i Görans undervisning. Film kan, som vi har sett, bli aktuellt i 
anslutning till litteraturundervisningen. Göran menar att han använder 
det mindre och mindre trots att han själv är filmintresserad. ”Det är en 
del filmer som jag använder t.ex. Korpen flyger, därför att den är en ut-
sökt illustration till det isländska sagomaterialet. Men annars … inte 
mycket nej.”478 De invändningar mot att arbeta med film som Göran har 
handlar om att han vill kunna visa hela filmen, inte ”snuttar”, och det är 
svårt när han har eleverna i så korta pass. En annan orsak till att Göran 
blivit mer försiktig med att arbeta med film är risken för fusk. Han har 
tidigare låtit elever från andra klasser skriva recensioner av filmer som 
visats i skolan och förstått att eleverna hämtar recensionerna från nätet. 
Så var fallet bl.a. vid visningar av Ondskan (2003) och En komikers uppväxt 
(1992), berättar han.479 Men Görans invändningar mot att vidga den 
textvärld som kan hanteras inom svenskämnet har en mer komplex bak-
grund än så.  
    Göran menar att han inte är främmande för att ta in elevernas kultur, 
det populära och det ungdomliga, i undervisningen. I diskussioner om 
något eleverna läst vill han höra deras reaktioner, tankar och idéer och på 
så sätt ger han utrymme för deras erfarenhetsvärld.480 Men Göran tycker 
det är svårt att förhålla sig till det som han uppfattar är IP-elevernas kul-
turella preferenser. Han nämner graffiti, hip hop och hårdrock som ex-
empel på IP-elevernas kultur och menar att många gånger fungerar den 
kulturen som något som ”isolerar dem och bidrar till deras utanför-
skap”.481 Göran tycker inte att det är försvarbart att stärka och uppmunt-
ra elevernas kulturella identiteter när det gäller sådana kulturformer. ”Är 
det försvarbart att stärka den och uppmuntra den då undrar jag stillsamt 
                                                           
477 Filip (IP), Intervju:8. 
478 Göran, Intervju 1:12. 
479 Ibid.:11. 
480 Ibid.:12. 
481 Göran, Intervju 3:11. 



 
 

313 

eller kan det vara så att läroplanen är lite … otydlig eller kanske rentav 
feltänkt därvidlag.”482 Det utanförskap som Göran talar om är ett utan-
förskap som gäller i förhållande till skolans kultur. Utanför skolan är IP-
elevernas kulturella preferenser snarare något som ger dem ett innan-
förskap i en kultur som delas av många, också av flera elever i undersök-
ningens övriga klasser.483    
    Göran vill inte stärka den del av elevernas kulturella identitet som för 
honom framstår som främmande. Däremot vill han gärna arbeta mer 
med bild, musik och film i undervisningen men det blir inte aktuellt lika 
ofta i just IP-klassen. Huvuduppgiften är att eleverna ska kunna tillgodo-
göra sig text, menar Göran, och eftersom skrivandet inte fungerar stan-
nar han vid det. ”Det kanske tenderar att vara så att man tar in sådant i 
en klass som har visat att dom kan hantera skrivandet.”484 Att få arbeta 
med andra medier är något eleverna kan förtjäna, kan få som belöning, 
genom att först utföra de skriftliga uppgifterna i anslutning till de klassis-
ka texterna.485  
    Bakom Görans resonemang finns också andra bevekelsegrunder för 
en mer ensidig orientering mot det verbalspråkliga och det litteraturhi-
storiska stoffet än att eleverna har svårt för att skriva. Göran vet att ele-
verna i IP-klassen kan skriva, åtminstone bättre än vad de presterar i 
svenskämnet, vilket också det nationella provet visar.486 De erbjudanden 
som Göran ger IP-eleverna faller inte i god jord, framför allt inte i B-
kursen då kulturarvsstoffet får större utrymme som utgångspunkt för 
skrivandet. När eleverna i IP-klassen protesterar mot undervisningens 
innehåll är det inte skrivandet i sig de har invändningar mot utan snarare 
vad de ska skriva om. Flera elever i IP-klassen säger i intervjuerna att de 
vill utveckla sitt språk, lära sig att tala och skriva bättre, kunna använda 
fler ord och förstå det de läser. Och det är precis detta som också Göran 
vill men han vill också något annat och mer. Eleverna i IP ska lära sig att 
skriva genom att arbeta med den klassiska litteraturen. Där finns de goda 
förebilderna, det bästa som tänkts och skrivits. Genom att ha den klas-
siska litteraturen som förebild för sitt skrivande och genom att skriva om 
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den, får eleverna också kunskaper om den klassiska litteraturen, menar 
Göran.487  

Göran markerar en tydlig gräns mellan å ena sidan litteraturen och å 
andra sidan det som han kallar ”mediebruset”:  

 
Jag ser litteraturen som en frizon undan mediebruset och jag ser läsning som 
någonting allt svårare att få tillfälle till med datorspel, tv-spel, dvd, bärbara 
ljudanläggningar, mode, stil…Jag försöker hitta ställen, vägar in i det där 
rummet, the room of ones own, där man kan läsa men jag tror inte jag gör 
läsare av alla mina elever, inte alls. Men det är det bästa när någon kommer 
och säger att det vi gjorde idag det var…eller den här boken den är inte 
klok, eller den är skitbra.488  

 
Göran vill att eleverna ska bli läsare av skönlitteratur och genom läsning-
en finna en frizon, en zon fri från de moderna mediernas flöde. I svensk-
ämnet kan eleverna få en kulturell bas och den basen menar Göran bör 
vara gemensam och densamma som han själv har som kulturell bas.489 
Göran gör sig, liksom Bo, till förespråkare för en smal och normativ 
kultursyn där den kultur de själva värderar högt, den kultur som de själva 
har, relativt oreflekterat ses som den kultur som ska vara gemensam.   
    En gemensam bas kan, enligt Görans sätt att se, tjäna som motvikt 
mot det negativa inflytandet från den medievärld som han vet dominerar 
elevernas fritid och som skapar hinder för arbetet med svenskämnets 
traditionella innehåll. Det handlar inte om att vaccinera (se Persson 
2000:32), eleverna i IP är så att säga redan smittade, utan om att erbjuda 
ett bättre alternativ, ett alternativ som IP-eleverna med sin sociokulturel-
la bakgrund annars inte skulle få tillgång till. I ett sådant perspektiv är det 
lättare att förstå varför t.ex. bild, musik och film får mindre utrymme just 
i IP. Där behövs helt enkelt en starkare motvikt.  
    Via en gemensam kanon av skönlitterära texter vill Göran överföra en 
känsla för det som är grunden i den västerländska kulturen och som står 
för humanism och fasta värden.490 Det är den världen som Göran ser 
som sin uppgift att ge eleverna ”nån slags ingång i”.491 I Görans tal om 
kanons betydelse och valet av innehåll finns föreställningen om att sko-
lan ska förmedla ”den goda kulturen”, en föreställning som inte proble-
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matiseras och som fungerar starkt normerande. ”Den goda kulturen” är 
given och självklar och har sin lika självklara och enhetliga motpol i ”den 
dåliga kulturen” eller ”icke-kulturen” dvs. ungdomarnas kultur, medierna 
och det populära, som ska motverkas (Lind & Borhagen 2000:26f, Tha-
venius 2002:36ff). 
    Fokuseringen vid kulturarvstexter fungerar kontraproduktivt. I inter-
vjuerna säger flera elever att de inte är motståndare till att få kunskaper 
om äldre tiders litteratur men ju ensidigare fokuseringen vid detta stoff 
blir desto starkare blir elevernas motstånd och därmed blir det också allt 
svårare för Göran att motivera eleverna. Till slut återstår bara att hänvisa 
till att ”det står i kursplanen” och måste gås igenom för att eleverna ska 
få godkänt. Det innehåll som Göran erbjuder eleverna motverkar målet 
att eleverna ska utveckla sitt skrivande. Flera elever säger att det littera-
turhistoriska stoffet utgör ett hinder för den egna språkutvecklingen och 
för några har den ensidiga fokuseringen vid detta innehåll inneburit att 
de gett upp hoppet om svenskämnet.492  
    I den avslutande gruppintervjun säger eleverna att de hellre hade velat 
arbeta med aktuella texter och aktuella frågeställningar. Deras argument 
är att det hade blivit mer variation och att ett innehåll som ligger närmare 
deras verklighet hade varit lättare för dem att ta till sig. Det är svårt att 
identifiera sig med det som är kultur i skolan, säger Mattias.493 Också 
Rasse talar om svårigheten att känna sig motiverad för ett innehåll som 
inte upplevs som meningsfullt: 

 
Rasse: Det är nog mycket det att man blir inte motiverad när man inte kan 
finna en enda anknytning till sig själv i det man håller på med, alltså det 
finns inget samband och då blir man lätt uttråkad … 
LB: Det rör inte dig? 
Rasse: Det känns inte som det i alla fall och det känns inte som det är nån 
mening, det är inga meningsfulla grejer liksom och man kan ju hålla på med 
grejer som kanske inte rör en men om det känns som att det är någon nytta 
med det eller att det är nån mening så är det mer motivation.494  

 
För IP-eleverna är det svårt att formulera ett alternativt svenskämne men 
några synpunkter finns redovisade i kapitel 4. Då eleverna visar sitt miss-
nöje med undervisningens innehåll ber Göran eleverna att säga vad de 
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vill göra istället men eleverna har få erfarenheter som kan hjälpa dem att 
utveckla en sådan föreställning. I intervjumaterialet utgör Filip ett undan-
tag i det avseendet.  
 Filip har till skillnad från övriga elever i IP genomgående positiva 
minnen från högstadiets svenskundervisning. Han återkommer vid ett 
par tillfällen till glädjen med svenskämnet på högstadiet och hur mycket 
han lärde sig då. Deras lärare var ung och nyutbildad, berättar Filip, och 
”hon kom med grejer som vi aldrig hade sett innan”. Filip tyckte det var 
spännande och utmanande. Det kunde vara tidningsurklipp, om hur 
samhället såg ut och vad de tyckte om det. De diskuterade och gjorde 
arbeten. En gång undersökte de tv-program för barn och äldre och sen 
skulle de sammanställa det. Filip tror att det hade betydelse att svensklä-
raren var ung för hon visste vad de var intresserade av och hon kunde 
också lägga upp arbetet på ett annat sätt. ”Saker som man måste göra 
gjorde hon roligare.”495 Filip saknar den svenskan, säger han, och han 
tyckte att han utvecklades mycket. ”Jag kände att jag blev mycket starka-
re i svenska, uttrycka mig bättre och liksom skriva, alltså vi lärde oss en 
massa nytt, vi lärde oss riktigt mycket.”496 Han berättar också att han 
hade VG i svenska i slutbetyget från högstadiet.497  
 Inför gymnasiets B-kurs känner sig Filip osäker på om han ska få 
godkänt. ”Nu så har jag ingenting. Jag bryr mig inte om svenskan. Jag 
tycker det är skittråkigt!”498 När jag frågar Filip hur han tycker att gymna-
siets svenskundervisning skulle utformas är det högstadiets svenskämne 
han har som förebild: 
  

Han kunde bara tagit nåt, vi kunde pratat om nåt som har hänt, typ nåt i 
tidningen, nåt allvarligt som hade hänt, så skulle vi typ skriva om våra egna 
uppfattningar om sånt som har hänt, vad vi tycker om det och varför vi tror 
det har hänt. Såna saker, nya grejer och nyheter allt möjligt såna saker. Men 
det gör han aldrig.499  
 

I de exempel som Filip ger är det aktuella texter om samtidsfrågor som 
står i centrum i ett undersökande arbete om och med olika medier som 
t.ex. tidningar och tv: 
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Jo man tänkte ju mer då alltså … man fick tänka mer alltså hur det var ute i 
världen i och med att man fick såna uppgifter. Då fick man ju sätta sig in i 
och föreställa sig hur det var.500  

 
Filip vill fortsätta att utvecklas, ”förstå vad man pratar om […] alltså veta 
vad man håller på med och kunna uttrycka sig bättre, skriva bättre, för-
klara saker mer”.501  

 
LB: Tror du att det finns nånting från detta, från svenskan som du kommer 
att bära med dig sen ut i livet som du kan ha i ryggsäcken så att säga, som du 
kan ha användning för eller ha nytta av på nåt sätt … finns det nånting? 
Filip: Ääää … jag vet inte … det är svårt att säga nu man är ju inte klar … 
man är ju inte klar med kursen än men. Just nu så känns det inte som  … 
Det vi har hållit på med det försöker jag glömma … Jag glömmer det för det 
är inget intressant som jag tänker på. Så som det med gudarna och litteratur 
och sånt det är … det spolar jag liksom. När det är klart så är det klart lik-
som.502 

 
   

”Det är ju tråkigt att skolan ska vara en liten bubbla, eller sfär 
för sig” 

ES-klassens svensklärare Anna vill ta till vara elevernas erfarenheter och 
tycker därför det är viktigt att eleverna får bidra till undervisningens in-
nehåll med inslag från sin egen kulturkonsumtion och också som skapare 
av kultur både i och utanför skolan. Det innehåll som skapas genom 
elevernas bidrag måste försvaras på ett annat sätt än t.ex. läsning av 
skönlitteratur och därför poängterar Anna att eleverna ändå får med sig 
redskapen i form av en begreppsapparat för att kunna delta i diskussio-
ner om olika kulturella uttryck. För Anna är det viktigt att eleverna kan 
orientera sig i kulturutbudet, ta aktiv del i diskussioner om kultur och att 
de kan ta ställning. På det sättet kan svenskämnet bli ”en källa till styrka”, 
menar hon.503  
 När eleverna läser litteratur uppmanar hon dem att göra jämförelser 
med andra medier där eleverna ofta har fler erfarenheter. Eleverna på 
Estetiska programmet är ofta kulturintresserade och det är tacksamt att i 
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svenskundervisningen kunna anknyta till deras musik- respektive teater-
intresse. ”Det blir ju mer dramatiseringar och att läsa pjäser liksom att 
skriva till musik.”504 Det filmiska berättandet får ganska stort utrymme i 
Annas undervisning. Hon ser det som viktigt i sig eftersom det är en 
väsentlig del av många elevers kulturkonsumtion men också för att hon 
ser filmen som en ”brygga till det skrivna berättandet”, vilket är speciellt 
viktigt för de elever som inte är så vana läsare. Att eleverna har svårt att 
få ro att läsa och att arbeta med text är något som bekymrar Anna. Ele-
verna har ingen läsvana och det är något som hon upplever har blivit 
mer och mer uttalat under den tid hon arbetat i skolan. Andra kulturella 
uttryck kan motivera och ge eleverna ingångar i läsningen och ska inte 
ses som konkurrerande.505   
    Den oro som Anna känner över att många elever är ovana att läsa 
delas av alla lärare i undersökningen. Göran och Bo försöker lösa pro-
blemet genom att begränsa sig till skönlitteratur och att inte ge utrymme 
för de erfarenheter eleverna gör via andra medier eftersom de uppfattas 
som konkurrerande. Anna och Jenny ser potentialer i andra medier, tar in 
dem i undervisningen och använder sig av de kunskaper och erfarenheter 
som eleverna har från sina fritidskulturer. Samtidigt lägger de stor vikt 
vid den skönlitterära läsningen. Antalet lästa verk säger ingenting om 
kvalitén på litteraturundervisningen, ingenting om utvecklandet av fär-
digheter eller om kunskapsutveckling och meningsskapande genom arbe-
te med litteratur men i det här sammanhanget kan det dock vara av in-
tresse att säga något om omfattningen av elevernas skönlitterära läsning.  
 I ES och BF pågår ständigt olika läsprojekt. I BF är läsningen elevens 
eget projekt och valet av litteratur är fritt. I ES finns både fria val och 
mer styrd litteraturläsning där romaner läses i grupp eller helklass, en 
läsning som följs upp i kontinuerliga boksamtal och olika redovisnings-
former. Eleverna i ES och BF läser relativt många hela verk under sin 
gymnasietid. I NV och IP är läsningen oftast kopplad till de litteraturhi-
storiska studierna och eleverna läser betydligt färre hela verk. Skillnader-
na blir ännu större om vi också lägger till de erfarenheter eleverna gör 
genom andra medier. I NV-klassen förekommer t.ex. inga teaterbesök 
och ingen filmvisning under hela gymnasietiden vilket naturligtvis delvis 
kan bero på att det inte finns några medel anslagna för sådana aktiviteter. 
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ES-klassen går på teater vid ett par tillfällen, de besöker en konstutställ-
ning och arbetar med massmedietexter och reklam i klassrummet. Under 
sin gymnasietid ser de, i klassrummet eller på biograf, via kommunens 
skolbioverksamhet506, också följande filmer: Lejonkungen (1994), Möss och 
människor (1992), Mannen utan minne (2002), Get Real (2000), Goodbye Lenin! 
(2003) och 2001: A Space Odyssey (1968).507 Efterarbetet av de filmer som 
visas via Skolbio kan stanna vid en kort diskussion där eleverna får redo-
göra för sin filmupplevelse eller byggas ut till mer omfattande arbete där 
eleverna diskuterar och skriver om de frågor som filmerna väcker. Det 
senare sker t.ex. i ES i samband med visningen av filmen Get Real, en 
film om homosexualitet och sökandet efter identitet under tonåren. Efter 
Lejonkungen arbetar eleverna med filmanalytiska begrepp och dramaturgi. 
Filmen Möss och människor visas i klassrummet efter läsningen av Stein-
becks roman från 1937 och det görs en jämförelse mellan film och ro-
man. I samband med läsningen av Harry Martinssons rymdepos Aniara 
(1956) i slutet av årskurs 3, föreslår Anders att klassen ska se Stanley 
Kubricks rymdäventyr 2001: A Space Odyssey, som bygger på ett manus av 
science fiction-författaren Arthur C. Clarke. Filmen visades och eleverna 
fick i uppgift att jämföra filmen med Aniara.508   
 Det fanns en tid då Anna blev stressad av att öppna upp svenskämnet 
för elevernas kulturella preferenser. Att vara lyhörd för det eleverna kan 
bidra med och att ta det på allvar tar tid och det blir lätt så att man upp-
lever att det konkurrerar med allt som bör läsas, menar Anna.509 Men 
hon har insett att hon inte behöver kunna allt och hon känner sig också 
trygg i att det finns olika sätt att nå kursplanens mål. Att eleverna ibland 
kan mer om film och filmutbud, om musik och dokusåpor än hon själv 
bekymrar henne inte längre. I kursplanerna finner hon stöd för sin håll-

                                                           
506 Skolbio introducerades av Folkets Hus-rörelsen 1986 för att ge möjlighet för 
elever att på skoltid se film på biograf. Ett samarbete etablerades mellan Folkets 
Hus riksorganisation och Svenska Filminstitutet som idag har det nationella 
ansvaret för att utveckla skolbioverksamheten i landet. Skolbio tillhandahåller 
filmpedagogiskt studiematerial, bl.a. s.k. filmhandledningar, ger stöd till film- 
pedagogiska projekt och arrangerar inspirationsdagar för pedagoger. De ger också 
ut den filmpedagogiska tidskriften Zoom. Information om Skolbio, filmutbud 
filmhandledningar m.m. finns på Svenska Filminstitutets hemsida (www.sfi.se). 
507 Gruppintervju ES (Emma, Martin, Karin):11.  
508 Gruppintervju ES (Anja, Martin):8. 
509 Anna, Intervju 1:9. 
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ning att anknyta till elevernas intressen och erfarenheter och att stimulera 
eleverna till att aktivt bidra till undervisningens innehåll.510 
    Intresset för film, teater och musik är stort i ES-klassen och flera av de 
intervjuade eleverna hade gärna sett att det fått större utrymme. Karin 
och Martin menar att det är viktigt att man blir medveten om hur man 
påverkas av olika medier men de påpekar också att man inte bara ska ta 
upp det negativa utan också se möjligheterna och att man kan lära sig 
mycket via massmedier.511 I ett arbete som handlade om sanningen i 
massmedia fick Karin upp ögonen för hur olika samma händelse kan 
skildras beroende på vem som berättar.512 För Anja har det varit viktigt 
att få en större medvetenhet om hur man gör för att påverka i t.ex. re-
klam, ”så att man inte blir så hjärntvättad”. Numera vet hon ”hur dom 
gör”.513 Också Emma tycker att det är viktigt att man i skolan tar upp 
frågor om medier och hur ungdomar påverkas. Hon menar att unga 
människor behöver kunskap och hjälp och stöd från vuxna så att de inte 
går på allting.514     
 Också eleverna i ES talar om sådant de önskar att svenskämnet skulle 
innehålla även om de flesta är väldigt nöjda med den undervisning de får. 
När Anja får önska sig något i svenskämnet vill hon ha mer dramatise-
ringar. Svenskämnet borde anpassas till den inriktning man går, säger 
hon, så att ”teatereleverna fick jobba med svenskämnet i teatersamman-
hang”.515 Hon vill också läsa mer poesi, lära sig att skriva låttexter och 
”jobba med sånt som man utsätts för i vardagen”.516 Emma ger också 
uttryck för önskemål om större anpassning till teaterinriktningen. Hon 
har fått upp ögonen för olika teaterformer, hur spännande och roligt 
gestaltningsarbetet kan vara och hon läser också gärna mer teaterhistoria. 
När hon började på teaterinriktningen var hennes bild av teater formad 
av tv-mediet, såporna och filmen. Emma säger att ”det är inte många 
som vet om det men jag hade inte sett någon pjäs innan”.517  

                                                           
510 Ibid.:3. 
511 Gruppintervju ES (Emma, Martin, Karin):13. 
512 Karin (ES), Intervju:11. 
513 Anja (ES), Intervju:14. 
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 Det har funnits inslag av flera olika medier i ES svenskundervisning 
men de har ändå inte fått så mycket som de skulle behöva, säger Anders. 
Han är kritisk till att de ständigt återvänder till samma innehåll, den äldre 
litteraturen och historien utan kopplingar mellan ”vad som sker här och 
nu och vad som har hänt”.518 Anders tycker det är synd att skolan är i sin 
egen värld:  

 
Nej, om man går in i ungdomskulturen, om man lever där och så går man 
tillbaka till skolan och den världen där … Ja, det är ju tråkigt att skolan ska 
vara en liten bubbla eller sfär för sig.519 
   

”Vi använder oss för lite av det vi har runt om oss” 

Jenny har sin egen ungdomstid nära och hon kan fortfarande dela många 
kulturella intressen med eleverna även om hon upplever att hon får allt 
svårare att hänga med i det stora medieutbudet. Hon går på bio, lyssnar 
på musik, ser Mtv, Ztv och tv-såpor, både av eget intresse och för att få 
en inblick i det som eleverna ser. Jenny försöker på olika sätt att närma 
sig elevernas kultur och kulturkonsumtion. Populära tv-program som 
Vänner följer hon och refererar till i undervisningen. Hon tar upp såpor-
na för att t.ex. visa på den stereotypa karaktärsskildringen och jämföra 
hur det ser ut ”i filmens värld och i böckernas värld”.520 Eleverna får läsa 
och analysera texter till musik t.ex. gruppen Kents texter och rap-texter. 
Jenny menar att det finns många bra texter i ungdomars musik som lig-
ger nära deras verklighet. Att man som lärare bekräftar elevernas kultu-
rella preferenser har betydelse för relationen mellan lärare och elever, 
säger Jenny. ”Tar man upp deras musikstil så bekräftar man dom lite 
grann och kanske kan få dom att tänka på musiken på lite annorlunda 
sätt än bara lyssna. Alltså vad sjunger dom om egentligen?”521 
 Film och teater är återkommande inslag i Jennys undervisning för 
BF-eleverna. Tillsammans med andra lärare på skolan har hon verkat för 
att få större anslag till kulturaktiviteter. Kultursatsningarna är ett led i 
arbetet mot främlingsfientlighet och rasism på Tallskolan. De pengar 
som anslagits används bl.a. till att ge eleverna möjligheter att se teaterfö-
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521 Ibid.:14. 



 
 
322 

reställningar. BF-klassen ser Romeo och Julia på den lokala teaterscenen 
och gör också en teaterresa till en större ort för att se West Side Story. 
Jenny försöker skapa ett intresse för teatern som konstform genom att 
tillsammans med eleverna göra studiebesök på teatern. Eleverna får 
komma bakom scenen, möta teaterns många yrkesgrupper, se kostymer, 
loger och hur man bygger scener.  
 Det görs också årskursövergripande satsningar på visningar av filmer 
som väljs för att ingå i ett tema. Lilja 4 ever (2002) utgjorde t.ex. ett bidrag 
bland flera i ett temaarbete om mänskliga rättigheter där alla lärare och 
elever i en årskurs deltog. Jenny såg filmen tillsammans med sina ”bygg-
killar” och arbetet som helhet gav upphov till så engagerade diskussioner 
att eleverna glömde bort att be om rast, berättar Jenny. Att arbeta ämnes- 
övergripande och med ett innehållsligt fokus överensstämmer med den 
vision om ett annat svenskämne som Jenny har.522  
 När Jenny arbetar med film i klassrummet är det ofta i anslutning till 
litteraturundervisningen där Jenny använder filmatiseringar av t.ex. Sha-
kespeares verk för att göra innehållet lättillgängligare för eleverna.523 
Filmen får fungera som ersättning för, komplement eller illustration till det 
litteraturhistoriska stoffet (se Olin-Scheller 2006). Jenny berättar att hon i 
litteraturundervisningen visar på paralleller till moderna filmer som t.ex. 
The Matrix för att eleverna ska förstå hur mycket som går förlorat, ”går 
obemärkt förbi”, om man inte har kunskaper om kulturarvet. ”Kan man 
ingenting om kultur…ja viss litteratur så missar man halva filmen.”524 
Läsningen av kulturarvstexter är ett sätt att ge eleverna referensramar 
som kan användas i mötet med litteratur, film och andra medier, menar 
Jenny.  
 I Jennys tal om hur hon använder sig av olika kulturformer i under-
visningen finns ambivalenser. Hon vill närma sig elevernas kultur för att 
bekräfta dem i det de ägnar sig åt på fritiden men att närma sig elevernas 
kultur är också ett sätt att få eleverna med sig i studiet av det som är 
centralt i Jennys undervisning, nämligen skönlitteraturen. Jenny navige-
rar, som jag ser det, mellan två motstridiga diskurser. Å ena sidan vill hon 
bekräfta och acceptera elevernas kulturella preferenser som i vissa fall 
överensstämmer med hennes egna. Å andra sidan har Jenny, i kraft av sin 
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yrkesroll, en kulturprofylaktisk ambition som avspeglar en tydlig värdehi-
erarki där skönlitteraturen konsekvent placeras överst. Det sker genom 
att andra medier finns närvarande men på litteraturens villkor och inte 
genom att Jenny explicit moraliserar över elevernas mediebruk. Andra 
medier finns i klassrummet för att komplettera, illustrera, motivera och 
utgöra jämförelsematerial till skönlitteratur. Det är litteraturen som är 
den självklara referenspunkten och målet för undervisningen. Därmed 
får skönlitteraturen ett högre värde och framstår för BF-eleverna som 
det bättre alternativet. 
 Eleverna berättar att Jenny uppmuntrar dem att välja olika redovis-
ningsformer. Det fria valet ger eleverna ansvar, inflytande och möjlighe-
ter att experimentera och utmana sig själv i olika uttrycksformer, något 
som de intervjuade eleverna uppskattar.525 Under mina lektionsbesök ser 
jag exempel på både traditionella muntliga redovisningar, dramatisering-
ar, dockteater, bildcollage och videoproduktioner.  
 När jag ställer frågor till BF-eleverna om film, teater och andra medi-
er i svenskundervisningen är reaktionerna olika. Emilia i BF har svårt att 
föreställa sig vad man skulle kunna använda film till annat än som en 
möjlighet att få lite omväxling. ”Jag vet inte men man kan ju tröttna på 
att bara lyssna på en lärare som står där framme och pratar och då kan 
man kanske lära sig lite mer av en film.”526 Också Jens i BF ser det mest 
som ett annat sätt att lära. ”Det är ju roligare att lära på sånt vis”, säger 
han.527 Att film och teater inte blir inslag i kraft av ett eget kunskapsin-
nehåll utanför litteraturundervisningen eller i syfte att studera mediet i sig 
kan förklara Emilias och Jens svar på min fråga. Pernilla och Anna-Karin 
däremot ser andra potentialer i arbetet med filmer som engagerar och 
som kan vara utgångspunkt för samtal och skrivande. 
 Anna-Karin tyckte det var intressant att göra ett arbete om heliga 
Birgitta men ”det är ju sant att jag fattar ju ingenting av Birgittas texter”, 
säger hon och skrattar. Poesi hör man egentligen varje dag, menar hon, 
fast man inte tänker på det.528 Vid tiden för gruppintervjun i slutet av 
årskurs tre har eleverna haft en intensiv period då de nästan uteslutande 
arbetat med instuderingsuppgifter till litteraturens historia under ledning 
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av tre olika vikarier som avlöser varandra under loppet av årskurs 3. Ele-
verna är kritiska till uppgiftslösningen och de saknar Jenny, hennes enga-
gemang och varierande undervisning. Anna-Karin säger att det är viktigt 
att anknyta det gamla till det som är nu, att arbeta mer med moderna 
texter och med det ”vi har runt omkring oss”. 
 Att ta till vara det vi har runt omkring oss handlar för Anna-Karin 
också om att se eleverna som resurser. Hon har liksom Filip i IP-klassen 
en föreställning om en alternativ undervisning. För Anna-Karin ligger 
erfarenheten betydligt längre tillbaka i tiden men hon menar att den på-
verkat henne mycket. Det första året i skolan gick Anna-Karin i en 
mångkulturell klass där läraren använde sig av olikheten som en tillgång. 
Anna-Karin gick sitt första skolår i en miljö där man firade en rad olika 
högtider från olika delar av världen. Klassen firade t.ex. kinesiskt nyår 
tillsammans med föräldrar, barn och lärare i olika ämnen. De utforskade 
varandras kulturer och fick kunskaper om olika skriftspråk, de lyssnade 
på musik, såg filmer och läste berättelser från olika delar av världen. 
Anna-Karin menar att upplevelserna har satt spår för livet och påverkat 
hennes värderingar. Hon är övertygad om att det hon lärde sig under det 
året har gett henne en beredskap för att möta det som är annorlunda. 
”Överhuvudtaget hur man ser på andra människor, andra kulturer, att du 
är mer öppen för olikheter mellan människor.”529  

Skönlitteraturens privilegierade ställning 
Med ytterst få undantag tycker eleverna att inslag av t.ex. film, teater, 
massmedier och nya kommunikationsmedel är eller skulle vara ”roliga”. 
En annan tydlig tendens är att andra kulturformer och nya medier sällan 
behandlas med samma allvar eller blir föremål för så ingående studier 
som litteraturen. I klasserna hörs några elevröster som för fram synpunk-
ter om att andra medier bör få utrymme för att det finns ett värde i att 
studera deras innehåll, form och betydelse eller att de t.ex. kan användas 
som utgångspunkt för samtal och skrivande. Hur stort utrymme andra 
kulturyttringar än litteratur får varierar från klass till klass. Förhållandena 
skiftar också när det gäller i vilken utsträckning eleverna får möjlighet att 
ta del av litteratur av olika slag från den tid de lever i. En fråga som ele-
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ver från samtliga klasser berör är fokuseringen vid de historiska perspek-
tiven utan beröringspunkter med ”det som är nu”. 
 Skönlitteratur är det dominerande mediet i svenskundervisningen i 
samtliga klasser. I den mån andra medier förekommer, är det oftast inte 
på sina egna villkor, för att de i sig eller de erfarenheter de förmedlar, är 
värda att studera. I Annas, Jennys och Görans undervisning kan andra 
medier få utrymme. Det vanligaste mediet efter skönlitteratur är film 
som företrädesvis används som jämförelsematerial, illustration eller kom-
plement till skönlitteratur eller för att motivera eleverna för studiet av 
skönlitteratur. I de värdehierarkier som styr lärarnas val av innehåll be-
finner sig kulturarvstexter och läsning av skönlitteratur högst. För Göran 
och Bo utgör tryckta texter normen, det man utgår ifrån och det som kan 
tjäna som motvikt mot andra medier som ses som konkurrerande och 
rankas som lägre. Läsning av skönlitteratur, kan enligt Göran, ge en ”fri-
zon undan mediebruset”.  
 Jenny och Anna använder i större utsträckning andra medier i under-
visningen. De ser värden i elevernas egen kultur och kulturkonsumtion, 
vill möta och bekräfta eleverna i deras preferenser och på olika sätt låta 
dem bidra till innehållet i undervisningen med sina erfarenheter och kun-
skaper. Men även i deras undervisning fyller andra medier ofta rollen att 
illustrera och ge jämförelsematerial i arbetet med skönlitterära texter. Att 
närma sig elevernas kultur är också ett sätt att få eleverna med sig i studi-
et av det som är centralt i deras undervisning, nämligen skönlitteraturen. 
Jenny och Anna navigerar, som jag ser det, mellan två motstridiga dis-
kurser. Å ena sidan vill de acceptera och bekräfta elevernas kulturella 
preferenser. Å andra sidan har de en kulturprofylaktisk ambition som 
avspeglar en tydlig värdehierarki där skönlitteraturen konsekvent placeras 
överst. Andra medier finns närvarande men på litteraturens villkor. Det 
är litteraturen som är den självklara referenspunkten, målet för undervis-
ningen och det bättre alternativet. 
    Samtliga lärare i undersökningen talar om en ”gemensam bas” som är 
viktig att föra vidare till alla elever. Resonemangen kring den gemen-
samma basen ligger nära frågan om varför lärarna prioriterar ett visst 
innehåll men lärarna är inte överens om vad som ska vara innehållet i en 
sådan gemensam bas. För Göran utgörs den av en kanon av litterära 
texter som tänks bära upp humanistiska värden och både kunskap om 
litteratur med sådana egenskaper och de diskussioner som kan initieras 
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via litteraturen framhålls som viktiga. Jenny vill att hennes elever på BF 
ska ha ”ett hum om” klassiker och kanon. Det är en demokratifråga, 
menar hon. Också BF-eleverna ska bli allmänbildade och Jenny försöker 
därför göra kulturarvstexterna tillgängliga också för dem. För Anna finns 
den gemensamma basen i begrepp, som t.ex. motiv, tema, berättarröst, 
och sätt att tala om litteratur och film, som eleverna ska få kunskap om 
för att kunna bli mer aktivt deltagande och inte bara betraktare i förhål-
lande till de kulturyttringar de möter. Bo slutligen ser det gemensamma i 
kunskaper om främst europeiska kulturarvstexter och han ser denna 
gemensamma bas som nödvändig för att motverka splittringstendenser i 
samhället. 
    Trots den höga prioriteringen av skönlitteratur har eleverna i samtliga 
klasser svårt att ge svar på frågan varför man ska läsa skönlitteratur i 
svenskämnet. Det vanligast svaren är att läsningen är bra för att utveckla 
läs- och skrivfärdigheter och att man blir bildad av att läsa litteraturhisto-
ria. Den potential för att praktisera demokrati som finns i arbetet med 
litteratur och andra medier utnyttjas inte explicit i någon klass. Den litte-
rära texten öppnar upp för olika sätt att tolka och förstå. Därför ger den 
också utrymme för olika personligt förankrade och kreativa sätt att läsa. 
Ett sådant förhållningssätt till litteratur i klassrummet finns hos litteratur-
forskaren Louise M. Rosenblatt (2002).530 Rosenblatt lyfter fram en rad 
betingelser för en litteraturundervisning vars ytterst mål är kampen för 
de demokratiska värdena i samhället. I mötet mellan läsare och text mås-
te eleven ha frihet att reagera och tolka utifrån sin egen förståelse och 
nyfikenhet. Hon betonar det ömsesidiga utbytet av reaktioner och ele-
vernas förmåga att lyssna på den andre. Läraren har en aktiva roll som 
ledare för samtal där alla kan komma till tals och leder eleverna vidare 
mot en djupare förståelse både av verket och den egna läsningen (65ff). I 
Rosenblatts efteröljd beskriver Gordon Pradl (1996) en undervisning där 
eleverna konfronterar sina personligt förankrade läsningar med andras 
och på det sättet bli deltagare i en demokratisk praktik där mening kan 
förhandlas kollektivt (107). Det är en möjlighet som jag menar gäller 
också för andra medier. Den demokratiska potential som finns i arbetet 
med skönlitteratur, både för att samtala i demokratiska former och för 

                                                           
530 Literature as Exploration av Louise M. Rosenblatt utkom första gången 1938. Den 
översattes till svenska 2002 med titeln Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. 
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att diskutera demokratiska värderingar lyfts också fram av Gunilla Mol-
loy (2002) och Birgitta Bommarco (2006).   
 Att samhället på det kulturella området förändrats på ett genomgri-
pande sätt och att andra uttrycksformer därmed kommit att spela en allt 
större roll i ungdomars kulturkonsumtion och meningsskapande får på 
ett eller annat sätt konsekvenser för svenskundervisningen i de fyra klas-
serna. Lärarna har olika syn på förändringarna och olika strategier för att 
möta dem t.ex. att motverka genom att hålla fast vid ett mer traditionellt 
innehåll eller att ge utrymme för andra text- och erfarenhetsvärldar. 
    Svenskundervisningen är emellertid i stor utsträckning trogen ämnets 
gamla praktiker där studiet av litteraturens historia vid sidan av färdig-
hetsträningen är det som prioriteras högst. Att analysera, kritiskt granska 
och själv kunna uttrycka sig i olika medier ses inte som lika viktiga kom-
petenser. Det kan komma till uttryck genom att andra medier, när de tas 
in i undervisningen, behandlas mindre seriöst, som ett tillfälle för av-
koppling eller något som kan bli elevernas eget projekt, utan krav och 
utan större betydelse för betygsättning. Fritidens mediebruk kan ses som 
ett hot mot intresset för den skönlitterära läsningen. Andra medier ses 
därmed som konkurrerande, även då de inte förekommer i undervisning-
en. Undersökningen i de fyra klasserna visar dock att eleverna i IP och 
NV, där nya medier får minst utrymme i undervisningen, läser få skönlit-
terära verk jämfört med eleverna i BF och ES. I BF och ES är öppenhe-
ten för olika uttrycksformer större. De ser fler filmer, kan ofta välja att 
redovisa i olika former, läser fler skönlitterära verk och verkar också 
uppskatta inslagen av skönlitterär läsning mer än eleverna i NV och IP.    
    De farhågor som Göran och Bo hyser inför att behandla andra kultur-
former i undervisningen har delvis sin grund i en rädsla för de nya medi-
ernas negativa och passiviserande inflytande men de menar också att de 
inte har tillräckliga kunskaper om nya medier. Det vidgade textbegreppet 
ställer krav på kunskaper som ytterligare vidgar det kompetensområde 
som svensklärare ska behärska. Det är viktigt att ta lärarna på allvar. Det 
gäller både den oro de känner inför hur eleverna påverkas och upplevel-
sen av att deras kunskaper inte räcker.    
 Ett argument för att inte ta in fler medier i svenskundervisningen är 
att det inte finns utrymme i det stofftyngda och splittrade svenskämnet. 
Svenskämnets brist på enhet är något som alla lärare i undersökningen 
beklagar och på olika sätt försöker råda bot på. Men det splittrade 
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svenskämnet är, enligt min mening, i första hand ett resultat av att ämnet 
saknar innehållsliga fokus som får styra vilka texter, medier och praktiker 
som tas i bruk i ämnet. Avsaknaden av övergripande frågeställningar som 
kan skapa enhet i ämnet leder till strategier där färdigheter efter färdig-
het, genre efter genre, epok efter epok betas av. Det är färdigheterna i sig 
och kunskaper om språk och litteratur som prioriteras medan innehållet i 
de texter som finner vägen in i klassrummet är underordnat.  
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9 Förändringens möjligheter 
Avhandlingens huvudsyfte har varit att förstå varför svenskundervis-
ningen i undersökningens fyra klassrum ser ut som den gör samt att mer 
principiellt diskutera alternativa möjligheter, t.ex. i valet av innehåll. Ett 
annat syfte har varit att öka förståelsen för att valet av innehåll och inter-
aktionen mellan deltagarna har en avgörande betydelse för vilka kunska-
per och vilken förståelse eleverna kan utveckla genom svenskundervis-
ningen. I de empiriska kapitlen 3-6 analyseras och diskuteras, dels de 
svenskämnen som realiseras i de undersökta undervisningsförloppen, 
dels lärares och elevers utsagor om begränsningar och möjligheter i dessa 
svenskämnen. I kapitel 7 och 8 behandlas två möjligheter att förändra 
svenskämnet som diskuterats i intervjuer och samtal men som av olika 
skäl stött på hinder.  
 I min analys framstår svenskämnet i stor utsträckning som ett pro-
blematiskt ämne där traditioner och värderingar har ett starkt grepp och 
där ny forskning har svårt att få genomslag. Både elever och lärare tycks 
ha svårt att förverkliga sina projekt genom det innehåll och de arbets-
former som väljs. Att undersökningen är begränsad till enbart fyra klass-
rum gör att det inte går att dra några generella slutsatser om hur svensk-
ämnet ser ut i allmänhet. Sannolikt finns de svenskämnen som liknar 
undersökningens svenskämnen men också sådana som har en annan 
karaktär. De principiella resonemang som förts har emellertid en vidare 
relevans och kan därför vara viktiga att reflektera över. I denna avslutan-
de diskussion vill jag återvända till några av de problem som resultatet 
pekar på för att visa på de potentialer för förändring som finns i ämnet 
svenska.  
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Från färdighetsträning till kunskapsbyggande arbete 
Resultatet av undersökningen visar att svenskundervisningen i samtliga 
klasser har en tendens att i större eller mindre utsträckning dras mot 
formell färdighetsträning. Färdighetsträningen är det primära och under-
visningens innehåll, kunskapssammanhanget, blir underordnat eller rent 
av oväsentligt. De formella färdigheterna i att tala, läsa och skriva blir 
huvudsaken oavsett om eleverna skriver i olika genrer, studerar litteratu-
rens eller språkets historia, läser romaner eller ser på film. Tendensen är 
starkast i A-kursen som av samtliga lärare tolkas som en i huvudsak fär-
dighetstränande kurs men finns också i B-kursen som ses som en kurs 
där kunskaper om språk och litteratur ska förmedlas. Förhållandet är ett 
exempel på traditionens makt över svenskämnet men kan delvis också 
relateras till den nuvarande kursplanen. I de fall kursplanen ägnas upp-
märksamhet bidrar både dess innehåll och disposition till tolkningar där 
färdighetsträningen hamnar i fokus.   
 Lärarnas tolkning av kursplanen kan förefalla rimlig med utgångs-
punkt i A- respektive B-kursens mål och betygskriterier, vilka tycks vara 
de delar som används vid planeringen av undervisningen. Däremot är 
den inte rimlig i förhållande till kursplanens övergripande delar där äm-
nets syfte, karaktär och uppbyggnad formuleras. De övergripande delar-
na av kursplanen betonar helhet och funktionella sammanhang liksom att 
ämnets syfte är att utveckla kunskap om världen omkring oss. Här föror-
das en innehållsstyrd språkanvändning där språket görs till redskap för 
att ”reflektera, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärl-
den”. Det är i det kunskapsbyggande arbetet som den språkliga färdighe-
ten kan utvecklas (Gy 2000:01:105). En sådan språksyn har stöd i den 
forskningslitteratur jag använt i min analys och diskussion av avhandling-
ens empiri och borde genomsyra hela kursplanen.   
 Även i NV- och IP-klassen där kursplanen inte tillmäts någon större 
betydelse får färdighetsträningen och förmedlingen av kunskaper om 
litteratur och språk ett starkt genomslag. Resultatet tycks alltså bli det-
samma oavsett om kursplanen spelar någon roll eller inte. Eleverna får 
en undervisning där färdighet efter färdighet, genre efter genre och epok 
efter epok betas av i ett ämne som både lärare och elever beskriver som 
splittrat och stofftungt och där det är svårt att skapa sammanhang och 
djup i studierna. Lärarna utnyttjar inte det handlingsutrymme som styr-
dokumenten ger i valet av innehåll för olika elevgrupper utan erbjuder 
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istället mer avancerade eller mer förenklade och reducerade varianter av 
samma innehåll till elever på olika program. Kursplanens motsägelsefulla 
och otydliga skrivningar gör att lärarna kan finna fortsatt stöd för de två 
ämneskonceptionerna svenska som färdighetsämne och svenska som 
litteraturhistoriskt bildningsämne. Innehållet ses som givet och för att 
eleverna ska nå målen görs en nivågruppering som leder till att uppdel-
ningen i ett ”lägre” svenskämne för de yrkesförberedande programmen 
och ett ”högre” för de studieförberedande lever kvar. Oavsett program 
kan innehållet, i mer eller mindre förenklade och reducerade varianter, 
karaktäriseras som en nedsippring av de kunskaper som svensklärarna 
tillägnat sig i en utbildning där språk och litteratur i stor utsträckning 
fortfarande utgör två separata delar. Min uppfattning är att goda ämnes-
kunskaper bör betonas mer i lärarutbildningen men att ämneskunskapen 
hela tiden ska relateras till lärarens uppdrag, dvs. att den ska didaktiseras, 
och att svenskämnet ska behandlas som en helhet.       
 Genom att flytta fokus från språkfärdigheterna i sig till språk i bruk i 
ett kunskapssökande arbete, där syftet är att skapa mening i förhållande 
till ett innehåll, menar jag att helt andra möjligheter, både för kunskaps-
byggande och språkutveckling, öppnar sig för svenskämnet. Vilket inne-
håll och vilka sammanhang som ska väljas och varför blir då huvudfrågor 
i lärarens didaktiska överväganden. Utforskandet av ett innehåll sker 
genom att tala, läsa, skriva och lyssna vilket innebär att färdigheterna tas i 
bruk och utvecklas i bestämda syften. 
 Att finna relevanta kunskapssammanhang för elevernas studier är den 
mest kvalificerade och viktigaste uppgift lärare ställs inför. Den didak-
tiska utmaningen ligger i att problematisera innehållet både i förhållande 
till elevernas kunskaps- och identitetsutveckling och till eleven som sam-
hällsmedborgare. Det demokratiska perspektivet, skolans samhälleliga 
uppdrag, är ett övergripande mål för skolan. Demokratifrågor och de-
mokratiska förhållningssätt ska därför genomsyra all undervisning på ett 
sådant sätt att demokratiperspektivet integreras i elevernas identitets- och 
kunskapsbyggande. Den monologiska undervisning som går ut på att 
förmedla ett givet innehåll där elevernas roll reduceras till att lära in och 
återge vad andra sagt och skrivit måste då ge vika för en undervisning 
där eleverna kan bli aktiva deltagare och medskapare i dialog med andra. 
En förutsättning för en sådan undervisning är att elevernas erfarenheter 
och kunskaper ses som resurser, som något man använder sig av. En 
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annan förutsättning är att de frågor och problem som väljs engagerar 
eleverna och uppmuntrar dem till ett ömsesidigt utbyte där de får möj-
lighet att ta ställning. Interaktionen mellan deltagarna, de kommunikativa 
processerna i sig, blir då en del av ett meningsbärande sammanhang.  
 I den forskningslitteratur jag tagit del av i arbetet med min avhandling 
finns flera förslag på hur en sådan undervisning skulle kunna utformas. 
Inom den erfarenhetspedagogiska tradition som utvecklades av Pedago-
giska gruppen i Lund redovisades från 70-talet och framåt flera under-
visningsförsök där elevernas språkanvändning sätts in i funktionella 
sammanhang. Ett par exempel från denna tidiga forskning är Litteratur 
och social förståelse (Linnér m.fl 1980) och Fisk och drömmar (Lindberg m.fl. 
1981). Den undervisning som beskrivs utgår ifrån elevernas direkta och 
indirekta erfarenheter i ett arbete där flera ämnen kan involveras och där 
de demokratiska villkoren för elevernas deltagande är centrala. Skönlitte-
raturen används som kunskapskälla. Elevernas arbete syftar till förståelse, 
både av sig själva och av de olika sociala och historiska perspektiv som är 
föremål för elevernas utforskande. Deras språkutveckling eller de teore-
tiska kunskaperna åsidosätts inte i en sådan undervisning. Skillnaden är 
att olika färdigheter och kunskaper sätts in i ett sammanhang som har 
kontaktytor både med elevernas identitetsutveckling och socialisation 
och med deras behov av att utveckla kunskap. Det betyder inte heller att 
språkens, litteraturens och mediernas betydelse reduceras. De får istället 
en avgörande betydelse som redskap för att göra kunskaper om livet och 
världen synliga och hanterbara. Också i flera forskningsprojekt från de 
senaste decennierna betonas sambandet mellan elevernas språk- och 
kunskapsutveckling. Det dialogiskt organsierade klassrummet ses som ett 
ideal hos forskare som Olga Dysthe (1995), Arthur N. Applebee (1996) 
och Martin Nystrand (1997). Utforskande av sociala världar (social worlds) 
i den undervisning som Richard Beach & Jamie Myers (2001) beskriver 
syftar ytterst till att hos eleverna skapa en handlingsberedskap för för-
ändring, vilket också betonas i den svenska erfarenhetspedagogiska tradi-
tionen.          

Dialog och meningsbärande kunskapssammanhang 
Det dialogiska klassrummet ger utrymme för olika röster och erfarenhe-
ter; elevernas och lärares röster, röster från förr och nu och från både 



 
 

335 

verbala och icke-verbala källor. Där ges utrymme för möten där eleverna 
får reflektera över sina egna och andras utgångspunkter, granska kritiskt 
och ta ställning. Att eleverna i en skolklass representerar olikheter i avse-
ende på klass, kön och etnicitet ses som en tillgång genom den mångfald 
av perspektiv som erbjuds. Kunskap och förståelse förhandlas kollektivt 
genom deltagarnas interaktion med varandra och med det material som 
successivt förs in i klassrummet. Kvaliteten i arbetet avgörs för det första 
av klassrumsinteraktionen som ska uppmuntra till ett aktivt deltagande 
och där eleverna och det de kan bidra med ska ses som resurser och som 
källor till kunskap. För det andra, och lika väsentligt, avgörs kvaliteten i 
arbetet av det innehåll som väljs.  
 I valet av övergripande frågor, idéer eller problem som undervisning-
en ska organiseras kring ställs stora krav på lärarens kompetens. Djupa 
ämneskunskaper är en förutsättning liksom flexibilitet och engagemang i 
sociala och samhälleliga frågor som kan upplevas som meningsfulla att 
utforska av eleverna och som uppmuntrar till diskussion. I ett sådant 
klassrum är de texter som bearbetas i klassrummet inte givna på förhand. 
De väljs med omsorg och måste kvalificera sig genom att de utgör ett 
perspektiv, en fördjupning eller utmaning som kan ge bränsle åt de samtal 
som pågår i klassrummet. I de s.k. integrerade kurser som Arthur N. Ap-
plebee (1996, 2000) beskriver finns förutsättningar för att skapa sam-
manhang och kontinuitet över lång tid i elevernas studier. Ett utökat 
samarbete mellan olika lärarkategorier skulle skapa större förutsättningar 
för att utforma undervisningen på ett sådant sätt.  
 Ett par av lärarna i min undersökning har en uttalad vilja att förändra 
sitt svenskämne och de betonar både dialogens och kunskapssamman-
hangens betydelse. Lärarna pekar på en rad förhållanden som behöver 
förändras för att de ska kunna förverkliga sina idéer. De möjligheter de 
ser kräver t.ex. ett utökat samarbete mellan olika lärarkategorier, tid för 
planering och möjligheter att påverka schemaläggningen. Men det be-
hövs också en bred diskussion om de traditioner och värderingar som 
styr skolans verksamhet som helhet och om kunskapssynen i enskilda 
ämnen. De värdehierarkier och barriärer som präglar förhållandet mellan 
gymnasieskolans olika ämneskulturer behöver diskuteras i syfte att för-
ändra dessa. När det gäller frågor om vad språkförmåga är och hur den 
bäst utvecklas behövs fördjupade kunskaper hos alla lärare och en bred 
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diskussion som omfattar alla lärarkategorier, om hur undervisningen kan 
utformas för att stödja barns och ungdomars språkutveckling.    

Källor till kunskap och glädje 
Att arbetet med skönlitteratur och andra medier integreras i elevernas 
kunskapssökande arbete ser jag som en central fråga för svenskämnet. 
Min undersökning har visat att flera av de intervjuade eleverna har svårt 
att finna ett tillfredsställande svar på varför litteratur, som skönlitterär 
läsning och som litteraturhistorisk kunskap, får så stor plats i svenskäm-
net. Många elever kände sig också svagt eller inte alls motiverade för den 
delen av svenskämnet. På frågan om litteraturens roll i svenskämnet sva-
rade eleverna t.ex. att man läser för att bli bättre på att läsa och skriva 
och att man utökar sitt ordförråd. Ett vanligt svar var också att kunskap 
om litteratur tillhör allmänbildningen. Att undervisningen i så stor ut-
sträckning fokuserar kunskaper om och i litteratur och att den skönlitterä-
ra läsningen blir ett moment i färdighetsträningen, reducerar litteraturens 
betydelse. Det finns en uppenbar risk för att svenskämnet med ett vidgat 
textbegrepp hanterar andra medier på exakt samma sätt. Att närma sig 
ungdomarnas text- och erfarenhetsvärld är viktigt men löser inte ensamt 
svenskämnets problem. Om skönlitteratur istället ses som en möjlighet 
för eleverna att få möta olika perspektiv i ett kunskapssammanhang skul-
le den på ett mer självklart sätt kunna ses som en möjlighet bland flera. 
Ett sådant förhållningssätt skulle göra det lättare för andra medier att 
komma in i klassrummet.  
 Enligt svenskämnets kursplan ska litteratur och bildmedier vara en 
källa till kunskap och glädje. Vidare ska eleven genom olika texter och 
medier bli förtrogen med grundläggande demokratiska, humanistiska och 
etiska värden. I dialog med andra ska eleven få möjlighet att uttrycka 
tankar, känslor och åsikter och reflektera över existentiella och etiska 
frågor samt fördjupa sin förståelse för människor med andra levnadsför-
hållanden och från andra tider och kulturer (Gy 2000:01:106). Litteratur 
och andra medier tillmäts i kursplanens övergripande skrivningar ett stort 
värde som källor till kunskap om oss själva och den värld vi lever i. Ge-
nom sin öppenhet och obestämbarhet kan litteratur och andra medier ge 
utrymme för olika personligt förankrade och kreativa sätt att läsa. Att få 
konfrontera sina läsningar med andras ger eleverna en möjlighet att bli 
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deltagare i en demokratisk praktik där mening förhandlas kollektivt 
(Pradl 1996). Därmed kan arbetet med litteratur och andra medier erbju-
da unika möjligheter att förena kunskaps- och demokratiuppdraget. I 
valet av innehåll och i de konventioner för deltagande som utvecklas i 
klassrummet skapas förutsättningar för ett sådant arbete. Den demokra-
tiska potential som finns i arbetet med litteratur och andra medier lyfts 
fram i flera avhandlingar inom forskningsmiljön svenska med didaktisk 
inriktning (se Molloy 2002, Bergöö 2005, Bommarco 2006 och Ewald 
2007).   

Att utforska och förändra sociala världar  

I den undervisning Richard Beach och Jamie Myers (2001) förespråkar, 
beskrivs olika strategier för elevernas aktiva deltagande i arbete med sina 
egna, såväl som olika mediers framställningar av, sociala världar (social 
worlds). Syftet är att kritiskt utforska och skapa alternativa världar. Det 
handlar om att engagera eleverna i upplevda och fiktiva sociala världar, i 
livet och i litteratur och andra medier. Eleverna får reflektera över och 
försöka förstå hur olika världar i skilda tider och kulturer konstrueras, 
vilka roller som gäller, vilka normer och värderingar som styr människors 
liv och hur identiteter, normer och värderingar har utvecklats och för-
ändrats över tid. Genom den kritiska granskningen av en social värld 
utmanas det som tas för givet, både i egna, andras och i de fiktiva världar 
som utforskas. Slutligen är det elevernas uppgift att, mot bakgrund av de 
problem som identifierats, föreställa sig alternativa versioner av en social 
värld: nya identiteter och sätt att vara, säga och handla.   
 Att kritiskt utforska sociala världar ses som idealiskt för elevernas 
språkutveckling eftersom sociala världar konstrueras, utmanas och upp-
rätthålls genom språk och symboler. Förståelsen av hur mening skapas 
med symboliska tecken och redskap är centralt. Beach & Myers betonar 
att för att eleverna ska lära sig hantera de olika resurser för representa-
tion som finns i vår kultur måste de få möjlighet att använda dem för ett 
bestämt syfte i social handling. Utan en sådan kontext blir redskapet 
meningslöst och de förkastar därför den undervisning som går ut på att 
eleverna ska lära sig om litteratur, film, drama etc. eller träna färdigheter 
isolerat. Användandet av olika redskap; att tala, läsa, skriva, lyssna liksom 
berättelser, tecken, bilder, film och drama genomsyrar alla delar av det 
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utforskande arbetet. Att lära sig hantera redskapen liksom att värdera 
dem utifrån hur väl de fungerar i förhållande till olika syften ligger in-
bäddat i det undersökande arbetet.  
 I den undervisning som beskrivs i Pedagogiska gruppens och i de 
senaste decenniernas forskning, ser jag möjligheter för svenskämnet att 
utveckla ett alternativ till den reproducerande praktik som dominerar 
undersökningens klassrum och som både lärare och elever är missnöjda 
med. Om svenskämnet ska kunna bli ”elevernas arena” i verklig mening 
måste deras roll som passiva mottagare av given kunskap bytas ut mot 
rollen som aktiva deltagare i kommunikativa processer där både kunska-
per, identiteter och kultur istället kan byggas. 
  De färdigheter och kunskaper som eleverna utvecklar i en sådan 
verksamhet kan ge dem en beredskap för att orientera sig i en föränderlig 
värld och för att också bli aktiva deltagare i de förändringsprocesser där 
framtidens sociala världar skapas. Så kan svenskämnet svara upp mot 
talet om att det är skolans viktigaste ämne och att det är ett ämne som är 
lika viktigt för alla, oavsett var man kommer ifrån och vart man är på 
väg. Språkforskaren Gunther Kress beskriver i Writing the Future (1995) 
engelskämnet som ett komplext ämne och betonar dess centrala roll i det 
engelska utbildningssystemet, en roll som ger ämnet en särställning.  

 
It is, above all, the subject which deals with the means of representation and 
communication: the means whereby we say who we are, to ourselves and to 
others; the means whereby we can examine the visions others before us 
have had about themselves and their times; and the means of giving voice to 
our visions, for ourselves, and for others: the proposal of alternatives for 
debate, and, after the debate, for common action. (viii) 

 
Min uppfattning är att svenskämnet ska syfta till att ge eleverna redskap 
för att förstå sig själva och världen och redskap för att formulera ratio-
nella och kunniga omdömen om världen. Jag menar också att det kan bli 
möjligt i en undervisning som tar in elevernas sociala och kulturella erfa-
renheter och de kulturella produkter som är i bruk i deras värld och låter 
eleverna få utforska den väv av komplexa historiska och sociala relatio-
ner som dessa är inbäddade i. I en sådan undervisning finns det möjlig-
heter för eleverna att göra demokratiska erfarenheter och att få en bered-
skap för att handla i världen. 
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Summary 
In this thesis, The Subject Swedish at the Upper Secondary School – a Study of the 
Teaching of Swedish in Four Classes at the Upper Secondary Level, I investigate 
how the content of the school subject of Swedish is constructed for vari-
ous groups of pupils and how the meeting between teacher and pupils is 
embodied in a range of Swedish subjects. The thesis is a subject-didactic, 
qualitative study, building on empirical material collected during the aca-
demic years 2003/2004 and 2004/2005. The four upper secondary 
courses included in the study are the Child and Recreation programme 
(BF), the Industry programme (IP), Natural Sciences programme (NV) 
and the Arts programme (ES). 
 
Part I Perspectives and method 
 
1 Introduction 
The overall aim of the research project is to understand why the teaching 
of Swedish in the classes under investigation takes place in the way it 
does, as well as to discuss possible changes which are more theoretical in 
nature. My aim is to include questions about content and teaching proc-
esses which are raised in wider social and community contexts. As well 
as the specific subject-didactic basis of the thesis, it also has a general 
didactic character. The study has the pedagogic ambition to increase the 
understanding that the choice of content and context, and similarly the 
interaction between participants, is of crucial importance for the pupils’ 
construction of meaning and their development of knowledge. The fol-
lowing research questions are central to the thesis: 
 
-What content do the teachers choose, how do they motivate their choi-
ces and what are their choices influenced by? 
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-How do the pupils work with the content of the teaching and how do 
they understand this content? 
-What possibilities do the work with various content offer for the con-
struction of meaning? 
 
The research questions, together with the thesis’ three basic perspectives, 
give a point of departure for the more general argument about the prob-
lems and possibilities of the subject of Swedish which is brought forward 
in connection of the thesis’ empirical material. 
 The first perspective, “In the footsteps of cultural change”, has its 
starting point in the perceivable consequences of enormous social and 
cultural changes that have occurred in recent decades for young people’s 
development of identity and learning, for the role of the teacher, and for 
the general the perception of the school and of education (Hargreaves 
1998). The consequence of phenomena such as globalization, multicul-
turalism and the vastly increased role of the media is that the construc-
tion of ones identity becomes more open and more problematic where 
young people are confronted with many possibilities. The quantity of 
information and new knowledge leads to an increasing need for reflec-
tion and communication as tools for the building of identity and devel-
opment of knowledge (Giddens 1991, Rasmussen 1996). The importance 
role of the media and cultural diversity has given us a wider world in 
terms of text and experience, which challenges the school’s traditional 
print-based practices. 
 The second perspective, “With focus on communication and mean-
ing-making context”, the importance of the pupils’ possibilities to be-
come active participants in dialogues with others is emphasized as essen-
tial to their development of identity and knowledge. The inspiration for 
this perspective of teaching and learning, where communication is fo-
cused upon, is taken from the concept of dialogue as expressed by 
Michail Bakhtins and his follower, Martin Nystrand, amongst others. 
The dialogic classroom is defined as a public room where the voices of 
the pupils, teachers and different texts give rise to a variety of perspec-
tives and where knowledge and understanding is negotiated collectively 
(Nystrand 1997). Also Arthur N Applebee (1996, 2000) and Tomas 
Englund (1995, 2004) emphasize the importance of inviting pupils to be 
active participants in conversations on social and community questions, 
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questions which give space for the critical analysis of various perspec-
tives. 
 The part entitled “The traditions and values contained in the subject 
of Swedish” lays out the third perspective. A subject’s traditions are ma-
nifested in the choice of content; texts, questions and context of knowl-
edge and in the subject’s work methods. With a tradition follows its in-
herent values that has inpact on which knowledge is chosen and given 
authority and which is excluded. Following Pierre Bourdieu’s concepts, 
cultural and symbolic capital and habitus, the traditions carried by the subject 
Swedish can be connected to the dominating notions of which culture 
should be “recognized” and “designated” as worthwhile in our commu-
nity (Bourdieu 1984b, Broady 1990). Different concepts of the subject, 
the “high” and the “low” subject of Swedish (Gun Malmgren 1991) and 
the three concepts of the subject - Swedish as a skills subject, Swedish as 
a literary education subject and as an experience-based pedagogic subject 
(Malmgren 1996) - are used in the descriptions of the subject of Swedish 
I find in the classrooms under investigation. 
 The introductory chapter of the thesis presents furthermore the 
teachers and pupils who have participated in investigative interviews and 
whose voices the reader meets later in the empirical material. The aim is 
to illustrate some contributing factors that reflect a wider social and cul-
tural context, which is important to the understanding of their evidence 
and the course of the teaching. This chapter provides the reader with 
information on the similarities and differences in the pupils’ lives and 
experiences, their attitude towards school and education and how they 
think about their future. 
 
2 Method and material 
The overall method I have used to collect the material used in the study 
is inspired by ethnography. The investigation has been carried out in the 
authentic classroom environment. Over a period of two years, while the 
pupils attended years 2 and 3 of the upper secondary school, I visited the 
classes regularly when they had classes in Swedish. 
 I have used a combination of a number of different methods of col-
lection which together provided me with a rich and varied material for 
further analysis. The material consists of field notes from classroom ob-
servation, qualitative interviews and informal conversations with 6 – 8 
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pupils in each class and with the class’ teacher in the subject Swedish. 
Also included in the material are letters that the pupils wrote to me in the 
introductory stage of the investigation. The teachers’ planning material 
and texts used in teaching have also been included, such as templates for 
book reviews, work material and instructions, together with national and 
local policy documents. Periods of field work, in common with the 
analysis and interpretation of the material have been characterised by the 
continual swing from, on one hand, closeness to the individual and what is 
happening, to the theories, concepts and reflection that creates distance on 
the other. In order to protect the integrity of the participants, they have 
been given fictitious names, as have the places and institutions con-
cerned in the investigation. 
 
Part II  Different class, different Swedish subject 
Part II describes and analyzes the subject Swedish as it is realized in the 
course of the teaching I have followed, the subject Swedish as the pupils 
experience it and how they regard it in different ways, and the subject 
Swedish that the teachers speak of as their own. The overriding theme in 
each chapter connects to primary characteristics in the teaching in one 
class, but these characteristics are found, to a greater or lesser extent, in 
the other classes as well. I therefore compare the similarities and differ-
ences between the four classes within the themes. 
 
3 Skills in focus 
In chapter 3, students in BF-class and their Swedish teacher Jenny de-
scribe a skills-based Swedish subject with varying content which they feel 
is “fragmented”. Jenny sees Swedish as a subject where the pupils should 
develop the skills of speaking, writing and reading. What the pupils talk 
about, read and write about – the knowledge context – is of less impor-
tance and can be whatever will motivate the pupils to train the skills 
aimed at. The teaching is divided into a number of different components 
and lacks a thread that can give the pupils a feeling of context and con-
sistency. The emphasis that is given to skills training in the local syllabus 
for Swedish A adopted by Pine School is also found in the aims and 
assessment criteria of the National Curriculum. However, the overall 
description given by the National Curriculum emphasizes a content-
based and functional use of language where the language becomes the 
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tool used for reflecting upon, understanding, evaluating and forming 
opinions about “events in the world”. It underlines the work of knowl-
edge building and of a meaningful whole. At the same time it is the low-
est level of the policy documents, aims and assessment criteria, which 
decide how teachers interpret the curriculum. 
 Jenny’s skills-based A-course is consistent with the description of the 
“lower” Swedish subject. The teaching in BF-class is centred around the 
pupils and motivation-based. Skills training is central and is not con-
nected to any consistent context of knowledge. The heterogeneous 
group and lack of fiction in class sets makes the reading of literature an 
individual concern. Therefore it is difficult for Jenny to discuss with the 
pupils the questions that the literature has given rise to and to help them 
to enter the more distant and critical phase of analysis. The “lower” 
Swedish subject has its continuation in BF-class’ B-course, where knowl-
edge about history of language and literature is subordinate to skills 
training. It is about collecting information, writing reports, summarizing 
and presenting. The pupils seem not to understand that the study of, for 
example, history of literature is important in itself or that older literature 
can contain themes, questions and problems that are of concern here 
and now. Jenny feels that her work as teacher of Swedish is in conflict 
with itself. She feels bound to formal knowledge and skills, at the same 
time being aware of the importance of holism and context, and that 
knowledge should be anchored personally in each individual pupil. The 
tendency to allow skills to become the primary concern while content is 
subordinate is also found in the other classes in the study, and occurs in 
both the A- and B-courses. 
 
4 Ambivalence and conflict in the content of the subject of Swe-
dish 
Skills training is central as well in IP-class, but Göran, the class’ Swedish 
teacher also places emphasis on knowledge of history of literature. Stud-
ies in the history of literature therefore begin already in the A-course. 
Göran uses approximately the same content for all his classes, irrespec-
tive of the program the pupils are following, but makes it somewhat 
simpler and narrower for pupils following the vocationally-oriented pro-
grammes. Göran considers that it is the same syllabus and assessment 
criteria that are applied for all pupils, and that the pupils should be com-
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parable with each other when they are graded, if assessment is to be fair. 
The freedom of choice of content and the possibility to reach goals in 
different ways which is afforded by the syllabuses from Lpf 94 and on-
wards is also restricted: Göran feels himself limited in that certain con-
tent – especially in history of literature – is to be given priority. Swedish 
B is understood to be more content-based in comparison to the material 
used in Swedish A. Particular knowledge of history of literature is valued 
highly and considered to be a condition to be met by pupils in fulfilling 
the aims of the B-course. This “higher” Swedish subject – or Swedish as 
a traditional knowledge-based subject emphasizing the history of litera-
ture – seems to be the norm for Swedish B, especially in IP- and NV-
classes. 
 In working with the IP-pupils, Göran has to compromize somewhat, 
however, because the pupils following this programme show a stronger 
resistance to the content that Göran offers. Göran is also concerned to 
maintain a good relationship with his pupils. The result is an oscillation 
between a more pupil-oriented subject with a choice of texts closer to 
the pupils’ everyday reality, and a more subject-oriented study of Swedish 
where Göran’s education, personal preferences and his values come to 
the fore. The investigation shows too some ambivalence with regard to 
how language skills or knowledge of the history of literature should be 
prioritised for the IP-pupils. During the course of the teaching I fol-
lowed, skills training is central, but the material the pupils work with are 
texts from history of literature. The pupils in the IP-programme are mo-
tivated to develop their language but meet texts and tasks that are not 
engaging and whose aims they do not understand. The lack of subjective 
relevance in the work leads to conflict between Göran and the pupils in 
the study of Greek mythology and in the work with texts by authors 
such as William Shakespeare and Pär Lagerkvist. In their interviews, the 
pupils express a desire for greater variation in the subject and a content 
which is closer to their own time and life world. 
 
5 Language and literature in focus 
The pupils in the NV-class should, according to their Swedish teacher 
Bo, be taught in a more “advanced” way to prepare them for the chal-
lenges they will meet in their future education and working life. Greater 
weight is placed on their language skills with respect to the public use of 
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language and on education in history of literature. This more advanced 
Swedish subject which Bo speaks about also displays a stronger progres-
sion and discipline, more difficult and broader texts, homework and 
individual examination in writing tasks and tests of knowledge. The pu-
pils in the NV course are, like the pupils in the other classes, concerned 
to develop their language skills, but the form of the teaching they receive 
is criticized both by the pupils and by Bo himself. The pupils’ criticism 
concerns for example the very controlled writing tasks where there is 
little room for the pupils’ own thoughts and where their personal creativ-
ity is reduced. Bo feels that both the subject and the teaching is too con-
trolled. The subject of Swedish should be the “pupils’ arena”, he says, 
but putting the pupils in focus is in conflict with the requirement of par-
ticular knowledge and for progression for these NV-pupils. The pupils 
are strongly goal- and assessment-oriented, which result in the class be-
ing too accepting, cautious and tend towards monologues. 
 The chapter presents various discourses on language, culture and 
education; discourses connected with cultural decline and necessary res-
toration, “good” culture and education, and a cultural heritage that is 
common and which can create a sense of community, respectively. In the 
NV-class, these discourses become particularly clear in the interview 
sequences where questions about the subject’s content in relation to the 
class’ multi-ethnic constituency is touched upon. The discourses have 
consequences for both the teacher’s and the pupils’ way of looking at the 
content of the teaching and for the social relations which develop in the 
classroom. Discourses that challenge contain a questioning of unambi-
guous and decided material as well as a more democratic culture and 
view of education, which in turn gives greater space for the breadth of 
experience in different individuals and groups (Thavenius 1995, Gustavs-
son 1996, Graff 1992). 
 Chapter 5 also includes a presentation and analysis of two courses of 
teaching in the NV-class’ B-course. The first, “Pupil’s project”, differs 
from the teaching the pupils are used to in the respect that they have the 
possibility to work in groups and relatively independently with the 
dramatization of excerpts from classical plays. Within a certain frame-
work, the pupils are given and take the liberty of forming their own pro-
ject. This leads them away from the requirements of formal knowledge, 
which the pupils consider to be a hidden agenda. The pupil’s project is 
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characterized by enthusiasm and happiness, engagement and participa-
tion, but the work with the plays does not form part of their assessment, 
which reduces its value. Both Bo and the pupils doubt that any real 
learning has taken place. They have had fun and learned to know each 
other better, that is all. 
 Central to the second course of teaching, “Teacher’s project”, which 
concerns the literature of realism and naturalism, it is the knowledge of 
facts and skills that can be measured individually through written tests 
that is central. Lessons are devoted to teacher-lead lectures where the 
pupils take notes and work with anthologies and related tasks. Vocabu-
lary building takes up a substantial part of the teaching. The course in 
history of literature, like the reading of Thérèse Raquin (Zola 1867), is ex-
amined individually by a written test. The course proceeds rapidly in 
order to cover one author per lesson. “Teacher’s project” is an example 
of an subject-centred and teacher-controlled teaching where the primary 
aim is cultural reproduction. The pupils assume the role of receivers of 
set pieces of knowledge, knowledge which is owned by others and which 
they are supposed to learn by heart. In common with the pupils in the 
BF- and IP- classes, the pupils in the NV-class have difficulty in answer-
ing what the aim of the reading of literature, and knowledge of literature 
in school actually is. 
 
6 Coherence and continuity in classroom practices 
In chapter 6, the ES-class, pupils specializing in music and drama, and 
their Swedish teacher, Anna, are in focus. In the first part of the chapter 
I review some of the distinguishing characteristics of the classroom cul-
ture and the values the pupils and Anna hold in relation to the content 
and form of the subject Swedish. The democratic perspective of the 
content of the teaching and construction are present in Anna’s reflec-
tions on how teaching which is to prepare the pupils for an active par-
ticipation in society and cultural life can be formed. Anna would like to 
strive for holism and context within the Swedish subject, but also in the 
pupils’ education as a whole, where the pupils have the possibility to 
engross themselves in tasks or themes over a longer period of time. To 
listen, discuss and bring forward new perspectives are some of the char-
acteristics of the classroom culture which is developed by Anna and the 
pupils, but the climate in the ES-class is not interpreted in the same way 
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by all the pupils. Anna wants to make use of the pupils’ experiences and 
finds it important that the pupils can contribute to the content of the 
teaching with examples from their own cultural experiences and also as 
creators of culture, both inside school and outside. In the A-course the 
pupils also have some influence in the planning of the content of the 
teaching and the conditions they will work under, but this influence is 
reduced in the B-course. This is partly because the B-course is consid-
ered to have a more decided content, but also because more pupils in the 
class have difficulty in handling the freedom given in the more open A-
class. 
 In the analysis of one course of teaching, the theme Language, I use 
amongst other things two factors that Applebee et al  (2000) found deci-
sive for the possibility of constructing coherence and continuity in the pupils’ 
studies. These factors are domain structure and conventions governing participa-
tion. In the section regarding the theme Language is shown how the re-
quirements for coherence and continuity come to be changed over time 
through changes to both these factors. The social interaction and con-
struction of meaning occurs differently in different parts of the course 
and for different pupils and pupil groups.  
 Anna makes her choices in a complex situation where conflicting 
demands make a realization of her Swedish subject  difficult. Just like the 
other classes in the study, the ES-class’ Swedish subject has a tendency 
to be drawn towards formal skills and knowledge on language and litera-
ture, skills and facts anchored neither in the pupils nor in the pressing 
questions of the day. The teacher’s didactic considerations and prob-
lemization of the content is surrounded by factors which limit the possi-
bility of choice. The traditions and values of the subject of Swedish and 
the school culture are such factors, as is the stressful work situation and 
fragmented school day that the teacher and pupils experience. Didactic 
considerations can also develop a conflict with the demand that all the 
pupils should achieve expected goals and with conditions of the culture 
of the school. 
 
Part III Other Swedish subjects – obstacles and possi-
bilities 
During interviews with teachers and pupils, questions arise about other 
possibilities for the subject Swedish than those realised in the courses of 
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teaching I follow. Part III deals with these non-realised or partly-realised 
Swedish subjects. It concerns notions of alternative possibilities for the 
subject of Swedish found amongst the teachers involved in the investiga-
tion and their pupils, and how these alternative possibilities are expressed 
in research, debate and educational policy. 
 
7 Holism and coherence through collaboration 
Every teacher I interviewed strives for holism and coherence, both in the 
subject of Swedish and in education as a whole, but finds it difficult to 
achieve. All of them have tried to initiate cooperation in order to develop 
an integrated style of working with teachers of other subjects, but this 
proceeds only slowly. It is above all Jenny and Anna who feel that the 
lack of cooperation results in the restriction of their chances of realising 
their ideas about content and working methods in the subject Swedish. 
 Syllabuses and evaluations stress the importance of an increased co-
operation between core and programme-specific subjects in order to 
construct coherence and depth in education. National Quality Audits 
(Skolverket 1999) show that the characteristics that hallmark an optimal 
educative “A-environment” – subject-integrated teaching, multi-voiced 
and linguistically stimulating – has had little impact, especially at the up-
per secondary level. The teachers concerned with my investigation find 
the reason for this at the resource and organizational levels, but it is also 
possible to find causes in established traditions and values, in the view of 
what reading and writing skills are, and how develop in the most profit-
able way. 
 The teaching and teacher culture at Anna’s school influences both the 
choice of content and work methods for the Swedish subject, as do the 
conventions for participation that apply in the ES-class. Anna’s possibil-
ity of realising her visions for the Swedish subject is limited. Together 
with the teachers of programme-specific subjects in the BF course, Jenny 
plans subject-integrated work on language, learning and identity. They 
seek a consistent context for knowledge where the pupils have the pos-
sibility, through processes over a longer period of time, to develop 
knowledge both about themselves and about questions which are central 
to their education. Jenny and her colleagues receive no support from the 
school authorities in their request for time for cooperation and planning 
and adjustment of timetables, leading to the abandonment of the project. 
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8 The broadened concept of text 
As is evident from Part II of the thesis, the Swedish subject taken by the 
four classes does not enhance the many text worlds that pupils meet in 
their free time. In chapter 8 I present some of the views put forward 
through the research and debates of recent decades, showing how a 
broader perspective of text is justified and how a broader concept of text 
is expressed in syllabuses for the subject of Swedish. I show also how 
teachers and pupils in the four classes regard obstacles to and possibili-
ties for the inclusion of other forms of cultural expression in the subject 
than works of fiction. 
 Fictional text is the dominant medium in the teaching of Swedish in 
each of the classes. To the degree that other media are used in teaching, 
it is not because of their intrinsic qualities or that the experiences they 
offer are worth studying. The most common medium after fiction is 
film, but it is most often used for comparison, illustration, as a comple-
ment to works of fiction or in order to motivate the pupils in their study 
of literature. In the hierarchy of values which influence the choices made 
by teachers for the content of their classes, texts of cultural heritage and 
the reading of fiction rank highest. 
 The cultural consumption and construction of meaning of young 
people is affected by the radical change of the culture of the society and 
the increasing impact of media. This, in turn, has consequences for the 
teaching of Swedish in the four classes. The teachers have different 
views of these changes and use different strategies in meeting them; for 
example, by counteracting the influence of new media by adhering to a 
more traditional content, or by giving classroom space to other kinds of 
textual an experiential worlds. 
 The teaching of Swedish is, however, largely faithful to its traditional 
practices where the study of the history of literature, together with the 
training of skills, retain the highest priority. To be competent in analyz-
ing, reviewing critically and expressing oneself in a variety of forms is not 
viewed as equally important. When other media are used, they are treated 
as less serious, as an opportunity for relaxation or as something that can 
be the pupils’ own project, without strict requirements and without con-
sequence in assessment. The investigation shows that the use of media 
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outside school can be considered as a threat to the interest in reading 
works of fiction but also as a resource in the subject Swedish. 
 An argument for limiting the space given to other forms of media 
than works of fiction is that the subject is so heavy with material and at 
the same time fragmented into many different parts. However, the lack 
of continuity in the subject Swedish is, I believe, a result of the absence 
of content focus steering the choice of texts, media and practices used in 
the subject. The lack of overarching questions and issues which can con-
struct consistency in the subject leads to strategies where skill upon skill, 
genre upon genre, epoch upon epoch are consumed. It is the skills them-
selves and knowledge about language and literature which is given priority 
while the content of the texts finding their way into the classroom is 
subordinate. 
 
Part IV Concluding discussion 
In the empirical part of the thesis, the subject Swedish appears to be a 
largely problematic subject where tradition and values have a strong 
command and new research has difficulty in being heard. In the conclud-
ing discussion, I return to some of the problems indicated by the results 
in order to discuss potential changes in the subject Swedish. 
 
9 The possibilities for change 
The results of the investigation show that the teaching of Swedish in all 
the classes has a tendency towards the formal training of skills. Irrespec-
tive of whether the pupils are writing in different genres, studying the 
history of literature or of language or reading novels or viewing films, the 
focus is on the formal skills of speech, reading and writing. The content 
of the pupils’ reading, writing and spoken exercises is subordinate or 
even irrelevant. This relationship is an example of the power of tradition 
over the subject Swedish, but can also be related to the current syllabus. 
 In moving the focus from language skills in themselves to language in 
use in the quest for knowledge, where the aim is to construct meaning in 
relation to the content, I believe that quite different possibilities are 
opened up for Swedish as a subject, both for the development of lan-
guage and for the acquisition of knowledge. Central to the teacher´s di-
dactic considerations is what content and what context is to be chosen 
and why. 
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 To distinguish relevant contexts for knowledge for the pupils’ studies 
is the most demanding and important task a teacher undertakes. The 
didactic challenge is the problemizing of the content both in relation to 
the pupils’ development of knowledge and identity, as well as in relation 
to the pupil as members of a society. The democratic perspective, the 
task given to the school by society, is an overarching goal for the school. 
Democratic issues and a democratic attitude should therefore pervade all 
teaching in such a way so as to integrate the democratic perspective in 
the pupils’ building of identity and knowledge. Monologic teaching, 
where pre-determined content is delivered and the pupils’ role is reduced 
to repeating what others have said and written must give way to teaching 
where the pupils can become active participants and citizens in dialogue 
and communication with others. One prerequisite of teaching like this is 
that the pupils’ experiences and knowledge are seen as resources, as 
something one uses. Another requirement is that the questions and 
problems which are chosen engage the pupils and encourage mutual 
exchange where they have the possibility of forming an opinion. Interac-
tion between the pupils – the communicative processes in themselves – 
become part of a context which bears meaning. 
 A number of suggestions on how teaching like this could be formed 
are given in the research literature I have studied in the course of prepar-
ing this thesis. For example, in the experience-pedagogic tradition from 
the 1970s and onwards, language and text use are emphasised in func-
tional contexts, as is the importance of using the pupils’ own knowledge 
and experience (Linnér et al, 1980, Lindberg et al, 1981). Later research 
sees the emergence of the dialogue classroom, with space for many 
voices and perspectives, as an ideal (Dysthe 1995, Applebee 1996, 
Nystrand 1997). The quality of the work is determined by the content 
chosen and by how integration is embodied in the classroom. The pre-
conditions necessary for constructing context and coherence in the pu-
pils’ work over a longer time are found in the teaching trials that are 
described. 
 All the pupils in my study found it difficult to formulate a satisfactory 
answer to why literature, such as the reading of fiction or knowledge of 
literary history, is given such priority in the subject Swedish. The signifi-
cance of literature in the classroom is reduced by focusing on knowledge 
about and in literature, where reading simply becomes one process in 
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skills training. That work with literature and other media is to be inte-
grated into the pupils’ quest for knowledge is, I believe, a central ques-
tion for Swedish as a subject. 
 In the final chapter I refer to Beach & Myers (2001), who recom-
mend a teaching where the pupils are allowed to research their own and 
various attitudes towards social worlds expressed by other media, with a 
view to critical reassessment of these attitudes. The work is seen as ideal-
istic for the pupils’ language development because the social worlds are 
to be constructed, challenged and preserved through language and 
through symbols. Understanding of how meaning is constructed is cen-
tral, as is the pupils’ competence in handling the various resources for 
representation found in our culture. 
 My conclusion is that the subject of Swedish should aim at giving 
pupils the tools they need to formulate rational and wise judgements 
about the world. I also maintain that this is possible in teaching that in-
cludes the pupils’ social and cultural experiences and the cultural prod-
ucts used in their world, allowing them to explore the fabric of social 
relationships that these are embedded in. Such teaching contains the 
potential to provide democratic experiences and a preparedness for act-
ing in the world. In this way, the subject of Swedish fully justifies the 
view that it is the schools’ most important subject and that it is a subject 
equally important for all, irrespective of where one is from, or what road 
one is travelling. 
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