
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EXAMENSARBETE 
Våren 2006 
Lärarutbildningen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Svenskämnet i ett övergripande perspektiv  
 

- en studie av åtta lärares undervisning  
i grundskolans högre årskurser och i gymnasiet -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare 
Jenny Crona 

 
 
 
 

Handledare 
Mary Ingemansson 

 
 
 
 

www.hkr.se 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Svenskämnet i ett övergripande perspektiv 
 

- en studie av åtta lärares undervisning i grundskolans högre årskurser och i gymnasiet - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Abstract 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur åtta svensklärare ser på sitt ämne samt vilka 
praktiska följder detta får för deras undervisning. Undersökningen görs med en inriktning 
mot ett ämnesövergripande arbetssätt. 
 
I den teoretiska bakgrunden presenteras olika forskares resultat inom ämnesområdet. Områ-
den som behandlas är historik, gällande styrdokument, uppfattningar om svenskämnets inne-
håll, lärares fortbildning samt lärandeteorier. Litteraturgenomgången leder fram till problem-
preciseringen som blir utgångspunkt för den empiriska delen. Utifrån intervjuer undersöks 
därefter åtta svensklärares förhållningssätt till svenskämnet. Lärarna arbetar på högstadiet 
och gymnasiet där både teoretiska och praktiska program finns representerade.  
 
Slutsatserna som dras är att lärarnas svenskämnen ser fundamentalt olika ut. Olikheterna be-
ror på lärarens egen uppfattning och på vilka elever denne har. Lärarnas inställning och an-
vändande av det ämnesövergripande arbetssättet skiljer sig även åt. Konsekvenserna av detta 
blir att eleverna får ta del av olika svenskämnen. Områden inom svenskämnet, såväl baskun-
skaper som livskunskap, visar mer i detalj hur lärarnas inställning till olika moment visar sig 
praktiskt. Eftersom lärarna överlag betonat skönlitteraturens roll behandlas denna utförligt.  
Resultaten problematiseras och lösningar föreslås där det är möjligt. 
 
Ämnesord:  
svenskämnet, ämnesövergripande, livskunskap, skönlitteratur, fortbildning, lärandeteori 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

”Svenska är inte bara någonting som man pluggar tillsammans med en motsträvig tant som 

alltid säger att man gör fel” 

 
Orden är Gunillas, en av svensklärarna som ingår i min undersökning. Citatet träffar dock rätt 

på min egen skoltid. Jag älskade att läsa skönlitteratur, läste fort och många böcker tidigt. 

Resten av svenskämnet var dock mer främmande för mig; grammatik, ordkunskap och 

pluggande av litteraturhistoria. Jag hade svårt att själv dra paralleller mellan mina skolämnen, 

och kunde därmed inte se helheten. Lägg därtill en och annan lärare som inte var direkt kom-

patibla med en envis tjej. Jag klarade mig relativt bra betygsmässigt, men kunskapsluckorna 

är fortfarande stora och känslan av att göra fel finns där fortfarande.  

 

När jag började på lärarutbildningen hade jag därför många tankar om hur skolan borde fun-

gera. Jag brann för en ämnesövergripande, elevbaserad undervisning. Verkligheten är ju inte 

indelad i ämnen så varför skulle då skolan vara det, har jag sagt vid många tillfällen. Jag an-

såg att skolan måste vara något mer än vad den var för mig när jag var yngre. Min låga brin-

ner fortfarande men kanske inte lika vilt. Under de drygt fyra år jag tillbringat på hög-skolan 

har jag fått mycket stöd för mina synpunkter både i litteraturen och från lärarna. Men verklig-

heten på mina VFU1-platser har inte sett likadan ut som den beskrivs i böckerna.  

 

Under mina VFU-perioder har jag istället fått se lärare som kämpar för att hinna med varda-

gen. Istället för de stora projekt som till exempel Jan Nilsson (1997) beskriver i Tematisk un-

dervisning, försöker de att med små projekt involvera kollegor som är intresserade av att ar-

beta tillsammans. Det handlar mer om att ge, till exempel svenskämnet, mer innehåll genom 

att låta eleverna läsa och skriva om saker som de läser om i andra ämnen. Jag har också dis-

kuterat med en del lärare som ser nackdelar med den ämneslösa skolan. Några av de svensklä-

rare jag mött i skolorna tycker att de får ta över andra lärares ansvar med att hjälpa eleverna 

att utveckla sitt språk. Andra tycker att viktiga delar i svenskämnet lätt försvinner, exempelvis 

läsning och bearbetning av skönlitteratur och poesi. Nackdelarna beskrivs även av fors-

karvärlden. Ulf Teleman menar till exempel i Lära Svenska (1997) att svenskämnet kan 

                                                 
1 Verksamhetsförlagd utbildning 
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komma att ta ett ansvar som är hela skolans, om inriktningen på ämnet kantrar för mycket mot 

ett livskunskapsbegrepp. Även detta är något som diskuterats på de skolor jag besökt.  

 

Jag tycker mig också ha sett många olika sorters svenskämnen på både högstadieskolor och 

gymnasieskolor jag har varit på. Lärarna väljer att lägga fokus på olika saker. Detta verkar de 

göra både med tanke på den elevgrupp de har, men också utifrån vad de själva tycker är vik-

tigt. Malmgren hävdar i Svenskundervisning i grundskolan (1998) att han ser olika inriktning-

ar på svenskämnet, vilka gör att eleverna få ta del av olika innehåll. Jag har därför också blivit 

nyfiken på hur lärarna själva motiverar sitt svenskämne och om de tycker att vissa moment är 

viktigare än andra.  

 

Mina avsikter med undersökningen blir därför dubbelbottnade. Mina skolerfarenheter i all-

mänhet och en högskoletid som gjort mig fundersam, fick mig att vilja skapa en mer verklig-

hetstrogen bild av svenskämnet idag. Ovanstående resonemang mynnade därför ut i följande 

utgångspunkt: 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur ett antal svensklärare ser på sitt ämne samt 

vilka praktiska följder detta får för deras undervisning. Undersökningen görs med en inrikt-

ning mot ett ämnesövergripande arbetssätt. 

1.2 ARBETETS UPPLÄGG 

Upplägget i fortsättningen är som följer; i kapitel två redovisar jag forskningsbakgrund inom 

ämnesområdet. Syfte och forskningsbakgrund mynnar sedan ut i min problemprecisering som 

finns i kapitel tre. Kapitel fyra beskriver metodologiska utgångspunkter vad gäller intervjuer, 

etiska överväganden samt en beskrivning av informanterna. Kapitel fem som har rubriken 

Svenskämnet – att tala, skriva och läsa! återger empirin, där resultat från intervjuerna är sam-

lade under rubriker som uppstått genom lärarnas svar - omformulera. Min diskussion som 

binder ihop empiri och forskningsbakgrund återges i kapitel sex, där jag även gör en kort re-

flektion över resultaten samt ger förslag till vidare forskning. Slutligen sammanfattas uppsat-

sen i kapitel sju. 
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2. FORSKNINGSBAKGRUND 
Under denna rubrik redovisas forskning som sedan sätts i relation till resultatet jag kommit 

fram till i min undersökning. Till att börja med redovisas svenskämnets historia för att tydlig-

göra ämnets utveckling. Därefter följer en kritisk genomgång av befintliga styrdokument. Jag 

framför sedan några forskares åsikter om svenskämnets inriktning samt dess för- och nackde-

lar. Efter det följer en redogörelse för ämnesövergripande arbete och definitioner. Slutligen 

redovisas några teorier om hur lärande möjliggörs. 

2.1 HISTORIK – SVENSKÄMNET OCH STYRDOKUMENTEN 

I Svenskämnets historia (1999:21ff) beskriver Thavenius skolvärlden från 1800 och framåt. 

Fram träder en svenskundervisning med hård grammatikdrillning, mekanisk utantillinlärning 

och med lite emfas på innehåll och kritisk granskning. I 1807 års läroverkstadga nämns inte 

skönlitteraturen överhuvudtaget. Först i läroverksstadgorna för 1856 och 1859 fick den svens-

ka skönlitteraturen en plats. Thavenius berättar att orsaken till detta var en växande kommer-

siell kultur som man ansåg att eleverna måste skyddas ifrån, samt att man ansåg den samtidigt 

växande nationella litteraturen som viktig.  

 

Karin Dahl (1999:35ff) beskriver därefter 1900-talet som ett århundrade där inriktningen på 

svenskämnet i grundskolan pendlar mellan olika ytterligheter. I 1919 års undervisningsplan 

för rikets folkskolor kan man bland annat läsa att ”innehållet i övningarna bör så långt lämpli-

gen ske kan, väljas från det sakinnehåll, som meddelas vid undervisningen i andra ämnen, 

varigenom denna erhåller ett värdefullt stöd och en ensidig formell uppläggning av undervis-

ningen i modersmålet förekommes” (1999:36). Dahl menar att man här ser en filosofi som 

sätter elevernas intressen och person i centrum. Det fanns till exempel inga skarpa ämnes-

gränser mellan svenskämnet och dagens orienteringsämnen2. Tvärtom görs det ämnesövergri-

pande arbetet medvetet. Hon menar att 1919 års undervisningsplan är starkt kunskapsinriktad 

och att en respekt för barnet och dess behov av ett meningsbärande innehåll lyser igenom. 

Dock säger hon att det dröjde innan planens mål syntes ute i skolorna och att det fanns stora 

skillnader skolorna emellan. Aktivitetspedagogiken och det undersökande arbetssättet mins-

                                                 
2 Samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi 
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kade sedan efterhand när de förproducerade läromedlen infördes i skolan. I anvisningarna för 

läsundervisningen i Lgr 623 menar Dahl att skolans förändrade inriktning är synlig (1999:43):  
U 194 
Innehållet i de första läsövningarna bör häm-
tas från områden, med vilka barnen äro väl 
förtrogna och därför helst från deras omgiv-
ning i hem och skola. 
 

Lgr 62 
Materialet för den första läsundervisningen 
måste vara väl tillrättalagt med bl.a. ett väl 
kontrollerat ordförråd, som successivt utökas, 
lämplig typografisk uppställning samt riklig 
och god illustrering. 

 
Under sextiotalet baserades undervisningen på färdiga inlärningsmoduler som bestod av stu-

dieuppgifter med tillhörande facit. Dessa uppgifter kunde eleverna lösa i sin egen takt. Sko-

lorna fick rikligt med pengar till detta och man trodde att detta skulle bli framtidens melodi, 

berättar Dahl.  

 

På sjuttio- och åttiotalen svänger pendeln än en gång fram och tillbaka och svenskämnet lan-

dar återigen i individualiserad färdighetsträning, vilket Dahl menar beror på det elitistiska 

åttiotalet. Dahls resonemang runt svenskämnets utveckling under 1900-talet mynnar ut i en 

frän kritik av den senaste läroplanen, Lpo 945. Hon anser även att den nuvarande kursplanen i 

svenska sviker eleverna eftersom kraven är för lågt ställda. Kritiken återges i 2.2.3. 

 

Även svenskämnet i gymnasieskolan behandlas av Gun Malmgren i Svenskämnets historia 

(1999:90ff). Perioden som diskuteras är 1965-1990. Lgy 706 blev enligt Malmgren starten på 

en stor förändring för gymnasieskolan. Denna innebar att tidigare tre skolformer, gymnasiet, 

fackskolan och yrkesskolan, slogs samman till en. Även om läroplanen nu var densamma för 

alla inriktningar, hade de fortfarande olika kursplaner. Före Lgy 70 var skillnaderna i innehåll 

och mål mycket stora för elever med praktisk respektive teoretisk inriktning, enligt Malm-

grens framställning. De här skillnaderna fanns fortfarande kvar i de nya kursplanerna. Malm-

gren berättar att de linjer som hade svenska i två år, var tydligt färdighetsinriktade medan de 

längre linjerna var mer inriktade på kronologisk litteraturläsning och förmedling av kulturar-

vet. Kritikerna menar att det lägre svenskämnet på de kortare gymnasielinjerna gav upphov 

till en sämre språk- och personlighetsutveckling. Av anhängarna ansågs det vara bättre om 

eleverna kunde tillgodogöra sig en svenska som behövdes för det yrke de hade valt än att de 

förlorade intresset för ämnet. Malmgren ger också en bild av att åsikterna under 70-talet gick 

vitt isär om vilken riktning svenskämnet i stort skulle ta. Hon menar även att den förvirring 
                                                 
3 Läroplan för grundskolan 1962 
4 1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor 
5 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 
6 Läroplanen för gymnasieskolan 1970 



 11

som uppstod i och med de mer allmänt hållna riktlinjerna från kursplanehåll gav upphov till 

en marknad för de många läromedelspaket som kom under 70-talet.  

 

Den sista kursplanen Gun Malmgren går igenom är Supplement 807, vilken togs i bruk 

1982/83. Svenskämnet fick nu en gemensam kursplan för alla linjerna i gymnasieskolan men 

riktlinjerna är mycket allmänt hållna. Malmgren menar att det fortfarande ges stor möjlighet 

att utforma svenskämnet efter elevernas inriktning eller behov. Som exempel tas bland annat 

att skönlitteraturen ska anpassas efter elevgruppen. De olika svenskämnen som finns ute på 

gymnasieskolorna har bland andra Gun Malmgren studerat i Gymnasiekulturer (1992). Hon 

konstaterar där att svenskämnet på de fyra gymnasielinjer som studerats är fundamentalt oli-

ka.  

2.2 GÄLLANDE STYRDOKUMENT  

Nedan redovisas de delar av kursplanerna för svenskämnet som är relevanta för arbetets in-

riktning. Viss kritik mot kursplanerna framförs även under 2.2.3. Informationen nedan om 

grundskolan respektive gymnasieskolan har hämtats från Skolverkets kursplaner (2000). Un-

der denna rubrik har jag även gjort en kort framställning av montessoripedagogik eftersom en 

av informanterna arbetar på ett högstadium med montessoriinriktning. Det är inget styrdoku-

ment i faktisk mening men en beskrivning av den filosofi som styr skolformen, därav mitt 

placeringsval. 

 

Jag har under gymnasieskolan valt att göra en översiktlig framställning och kommer därför 

inte att redovisa kursplanerna för Svenska A och B separat. Kurserna inom Svenska C är inte 

medtagna eftersom endast en av gymnasielärarna undervisar i denna. 

2.2.1 Grundskolan 

I kursplanen för ämnet svenska i grundskolan8 framförs det att språket har en nyckelroll i 

skolarbetet och för elevens fortsatta utveckling (Skolverket 2000). Det står att svenskämnet 

ska ”ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och 

skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater”. Med utgångspunkter från 

upplevelserna av detta ska skolan sedan ”låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mö-

tas”. Under rubriken skönlitteratur, film och teater blir inriktningen på livskunskap tydlig, där 

                                                 
7  
8 www.skolverket.se Sökväg: kursplaner och betygskriterier, kursinfo, grundskola, svenska. 
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skrivs det att med dessa texttyper som bas ska värderingar och attityder behandlas. Exempel 

som rasism och könsroller finns nämnda. I den löpande texten och strävansmålen ligger alltså 

emfas på lust, fantasi, elevers behov, reflektion och livsfrågor. I målen som ska uppnås i slutet 

av nionde skolåret återkommer endast reflektionen.  

 

Under ämnets karaktär och uppbyggnad står det att språk och litteratur ska behandlas som en 

helhet, kursplaneförfattarna har dock själv valt att dela på dessa i två underrubriker. Skönlitte-

raturen har en framträdande plats i hela beskrivningen men återkommer endast i två av de sex 

målen som eleven ska ha uppnått i slutet av nionde skolåret. Om språkliga strukturer och 

grammatik kan man läsa att eleverna genom sitt eget skrivande ska få en förståelse för gram-

matiska strukturer och kunna använda sig av skriftspråket i olika sammanhang. Även målen är 

allmänt ställda. Eleverna ska kunna ”tillämpa skriftspråkets normer […] ha kunskaper om 

språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk”.  

 

Som jag kommer att visa nedan är ett ämnesövergripande arbetssätt något som många fors-

kare förordar. I kursplanen beskrivs enbart att språket ska läras i meningsfulla sammanhang. 

2.2.2 Gymnasieskolan 

Precis som i kursplanen för grundskolan står det i gymnasiets9, att språk och litteratur ska be-

handlas som en helhet och även att detta ska vara ämnets huvudsakliga innehåll. Under äm-

nets syfte kan man läsa att ämnet ska ”stärka den personliga och kulturella identiteten, att ut-

veckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande […] ge ele-

verna möjlighet att ta del av och ta ställning till kulturarvet och få uppleva och diskutera tex-

ter som väcker både lust och utmanar åsikter”. Här finns en tendens till en inriktning mot 

livskunskap men den är inte lika tydlig som i grundskolans kursplan. I målen för de olika kur-

serna i svenska är livskunskapsbegreppet inte heller upptaget.  

 

Om man ska undervisa i grammatik eller inte på gymnasiet är svårt att uttyda. Under mål för 

Svenska A står det att eleverna ska ”kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk 

och byggnad samt vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk”.  

 

                                                 
9 www.skolverket.se Sökväg: kursplaner och betygskriterier, kursinfo, gymnasial utbildning. Därefter: ämnen, 
svenska, respektive: kurser, svenska A eller Svenska B. 
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I de allmänna beskrivningarna för ämnet svenska står det mycket om skönlitteraturens roll 

men i beskrivningen för vilka mål som ska ha uppnåtts för A och B-kursen är det endast två 

av tio respektive två av sex mål som direkt syftar till läsning av skönlitteratur. 

 

Under beskrivningen för Svenska A anger man att utbildningen inom svenskämnet ”skall an-

passa innehåll och språkutvecklande arbetssätt med utgångspunkt från det program eller den 

studieinriktning eleverna har valt”. I kursplanen i övrigt nämns ett ämnesövergripande arbets-

sätt endast i allmänna ordalag och det blir upp till läsaren att tolka. Det står att eleven ska se 

en helhet med sin utbildning och även där nämns möjligheten till anpassning efter elevens 

valda inriktning. I målen för kurserna finns de inte upptagna. 

2.2.3 Forskares synpunkter på dagens styrdokument 

Nedan kommer jag att presentera några synpunkter från forskare som ställer sig frågande till 

vissa delar av kursplanerna. Först ut är Karin Dahl (1999) som jag redan nämnt. Dahls kritik 

som framställs här är baserad på den ursprungliga versionen av kursplanen för svenska för 

grundskolan. Den senaste reviderade versionen från 2000 har till exempel sex mål att uppnå 

istället för de fem som hon refererar till. Kritiken riktar sig dock mot övergripande drag. 

 

Dahl tycker att författarna till kursplanen har valt att utgå ifrån ett statiskt kulturbegrepp, att 

det finns en kanon och en kultur och att denna ska vara allena rådande. Kursplanens mål i 

svenskämnet och ett flertal skolämnen jämförs också. I den jämförelsen anser hon att eleverna 

i samhällskunskap och idrott har mål där de aktivt tvingas ta del i det som sker i ämnet, att 

vara kritiska och ta ställning:  
Kursplanen i svenska sviker eleverna. Där finns fem mål som beskriver vad alla elever ska kunna i 
årskurs 9. Samtliga mål håller sig inom skolans ram och är uppseendeväckande torftiga som mål 
för nio års arbete i svenska. Det är en allvarlig brist eftersom låga förväntningar innebär hinder för 
utveckling. (1999:84) 

 
Dahls svar på ovanstående blir en uppmaning till kursplaneförfattarna att utförligare beskriva 

vad de menar att man ska täcka in i svenskämnet. Hon anser att man borde i en mer resonera-

de text förklara och beskriva vilka möjligheter och svårigheter som ämnet innebär. 

 

Både Kerstin Bergöö i Vilket svenskämne? (2005) och Jan Nilsson i Tematisk undervisning 

(1996) sällar sig till denna kritik. Bergöö beskriver att 1988 års kursplan framställer svensk-

ämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Denna inriktning togs sedan bort i 1994 års 

kursplan. Hon menar att ”Skillnaden i kursplaneskrivningarna illustrerar den kritik som mött 
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det erfarenhetspedagogiska ämnet” (2005:46f). Även Nilsson är inne på denna linje när han 

uttrycker att ”det ämnesövergripande arbetet börjar bli vanligare trots att den nya läroplanen 

och kursplanerna delvis pekar åt ett annat håll” (1996:12). 

 

Om kursplanerna för ämnet svenska i gymnasieskolan säger Bengt Brodow & Kristina Ri-

ninsland, i Att arbeta med skönlitteratur i grundskolan, att ”Man har möjlighet och (skyldig-

het) att anpassa stoff och metoder till undervisningsgrupper med olika undervisningsgrupper” 

(2005:10). De menar att svenskämnet därigenom riskerar att se väsentligt olika ut på olika 

sorters skolor, som exempel tar han praktiska och teoretiska gymnasieprogram. På samma sätt 

konstaterar Ference Marton & Shirley Booth (2000:227) i Om lärande att lärare i allmänhet 

formar sin undervisning efter eget tolkande av styrdokument. Resultatet blir att eleverna får ta 

del av radikalt olika innehåll. 

2.2.4 Montessoripedagogik 

Enligt Nina Hedlund i Följ barnet! (1995:8f), bygger montessoripedagogiken på individuali-

sering, frihet under ansvar och obrutna arbetspass. Eleverna ska uppmuntras till självständig-

het och att använda alla sina sinnen för att kunna tillämpa sig kunskap på ett effektivt sätt. 

Hedlund berättar även att eleverna arbetar i åldersblandade grupper. Till stor del sker arbetet 

utifrån arbetskort där det finns olika nivåer och att eleverna i samråd med sin lärare kan välja 

nivå.  

 

I Montessoripedagogik i skola och förskola berättar Kristina Skjöld Wennerström & Mari 

Bröderman Smedes (1997:162f) om elevers språk. Montessoripedagogiken bygger på att bar-

nen utnyttjar sin förmåga att läsa och skriva inom alla ämnesområden, eftersom det är viktigt 

att det ska kännas meningsfullt. Inom svenskämnet behandlas skönlitteratur i stor utsträckning 

med diskussioner och recensioner. De skriver också att grammatik och satslära är viktiga de-

lar inom svenskämnet som till en början leks fram genom nyfikenhet. Detta görs för att eleven 

ska få en stabil grund att stå på för att kunna utveckla sin förmåga att skriva texter.  

2.3 ETT SVENSKÄMNE ELLER FLERA? 

Lars-Göran Malmgren beskriver i Svenskundervisning i grundskolan, tre olika svenskämnen 

som på 90-talet existerar sida vid sida (1996:69ff). De representerar olika uppfattningar om 

vad som är centralt och viktigt i svenskämnet. 
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Den första är svenska som färdighetsämne. Malmgren menar att denna inriktning av svensk-

ämnet bygger på en formaliserande princip. Ämnet är uppsplittrat i olika moment som övas 

var för sig, till exempel ordkunskap och grammatiska övningar med olika böjningsscheman. 

De färdigheter som eleverna tillägnat sig under övningarna förväntas de sedan kunna använda 

även i praktiska situationer, exempelvis när de ska skriva rapporter i naturkunskapen. Skönlit-

teratur används relativt lite och nyttjas då främst för upplevelsens skull. Malmgren anser att 

svenskämnet härmed främst blir ett språkämne som saknar verkligt innehåll. På grund av av-

saknaden från innehåll tycker också Malmgren att viktiga saker såsom bearbetning av stora 

och små livsfrågor inte får sin rättmätiga plats.  

 

Den andra uppfattningen som Malmgren urskiljer benämns svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne. Innehållet bestäms här av en så kallad litterär kanon, medan formen för läran-

det inte är bestämd. Denna kanon består av de litteraturhistoriska verk som anses vara de 

främsta genom tiderna. Malmgren menar att det finns två filosofier bakom detta bildningsäm-

ne. Det är dels att den klassiska litteraturen skulle ha en personlighetsutvecklande inverkan på 

eleverna. Dels finns det de som anser att skolan har ansvar för att alla elever ska ha en gemen-

sam kulturell och historisk grund att stå på. I det litteraturhistoriska bildningsämnet ingår även 

språkläran som består både av grammatik och språkhistoria. Dessa båda områden springer ur 

en ämnestradition där svenskämnet bestod av två olika delar; språket och litteraturen. 

 

Den tredje och sista uppfattningen om svenskämnet kallar Malmgren svenska som erfaren-

hetspedagogiskt ämne. Detta ämne baseras på elevgruppen. Istället för att utgå ifrån färdiga 

övningar eller en litteraturhistorisk kanon, byggs istället ämnet upp av de ingående individer-

na. Malmgren beskriver att det är viktigt att utgå ifrån eleverna, både inom historiskt baserade 

arbetsområden och de som behandlar nutid. Detta öppnar också upp för ett vidare svenskämne 

som får möjlighet att samarbeta med andra skolämnen, Malmgren framhåller särskilt de sam-

hällsorienterande ämnena. Undervisningen strävar efter att skildra mänskliga erfarenheter, 

både elevernas egna och andras. I detta får skönlitteraturen en stor plats. Genom sina exempel 

framhäver Malmgren också att det erfarenhetspedagogiska svenskämnet bygger på en pro-

blem- eller projektbaserad undervisning. 

 

Malmgren poängterar dock att det i verkligheten inte finns vattentäta skott mellan dessa äm-

nen, utan att ovanstående framställning ska ses som teoretiska konstruktioner. Han menar 

ändå att man som lärare kan sträva mot någon av dem beroende på den egna inställningen till 
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lärande. Ovanstående teser om tre olika svenskämnen används av flera andra forskare bland 

annat Jan Nilsson (1996) och Gunilla Molloy i Att läsa skönlitteratur med ungdomar (2002)  

 

Eftersom Malmgrens erfarenhetspedagogiska resonemang går ut på att eleverna ska tillgodo-

göra sig kunskap om livet, kommer jag i fortsättningen att använda erfarenhetspedagogik och 

livskunskap synonymt. 

 

2.3.1 Kritiska röster om det erfarenhetspedagogiska ämnet  

Det finns inte bara anhängare till det erfarenhetspedagogiska ämnet utan också de som kan se 

nackdelar. Nedan redovisas några av dessa invändningar. 

 

I Den konstiga konsten – om litteraturläsning och litteraturpedagogik (1986) återger Lars-

Göran Malmgren, två argument mot erfarenhetspedagogisk litteraturläsning. Det första kom-

mer från en dansk pedagog, Vagn Raböl Hansen. Hansen menar att elever inte kan dra några 

större generella slutsatser med sina vardagserfarenheter som utgångspunkt. Han tycker därför 

att ”deduktion är bättre än induktion” (Malmgren, 1986:9) Istället för att utgå från elevernas 

erfarenheter som Malmgren menar att man ska göra, tycker alltså Hansen att man bör utgå 

från skolkunskaperna och därefter får eleverna dra slutsatser som kan relateras till verklighe-

ten. Det andra argumentet som Malmgren (1986:10f) framställer är baserat på de faktiska er-

farenheter som finns av erfarenhetspedagogik. Argumentet går ut på att elever ibland värjer 

sig emot att relatera till sig själva och skapar skyddsmekanismer. Det hävdas också att elever-

na kan ha rätt att skydda sitt privatliv mot de intrång som skolan kan skapa med ett erfaren-

hetspedagogiskt arbetssätt.  

 

Även lärarna kan enligt Molloy (2005) ha problem med det erfarenhetspedagogiska ämnet. 

Hon menar, i Att läsa skönlitteratur med tonåringar, att eleverna vill känna igen sig i skönlit-

teratur. Detta är, enligt henne, det tyngsta skälet till att man läser böcker. Men Molloy säger 

”att diskutera etiska och existentiella frågor är heller inte alltid vad svensklärare blivit utbil-

dade till” (2002:51). Hon refererar också till sin egen undersökning där självmord kom upp 

som ett ämne. Läraren undvek frågan eftersom hon tyckte att sådana frågor var svåra att be-

handla.  
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Om svenskämnet blir ett livskunskapsämne, kommer svenskan att få ta över hela skolans an-

svar, hävdar Ulf Teleman i Lära svenska (1991:25ff). Teleman anser att svenskämnet inte får 

bli enbart erfarenhetspedagogiskt eftersom man då konstruerar ett ämne utan ett eget innehåll. 

Han poängterar att livskunskap måste vara hela skolans uppdrag, inte bara svenskämnets.  

 

Brodow & Rininsland (2005:29) har en annan invändning mot det erfarenhetspedagogiska 

ämnet. De refererar valda delar av Lars-Göran Malmgrens (1986) undersökning och hävdar 

att undervisningen som forskningen baseras på speglar en marxistisk litteratursyn, vilket gör 

att den kan ses som politisk indoktrinering. Brodow & Rininsland vänder sig i denna passage 

inte emot det erfarenhetspedagogiska arbetet i sig utan de båda pedagogernas inriktning på 

denna. 

2.4 SKÖNLITTERATUR 

För många av dem som forskar inom svenskämnet är skönlitteraturen av central betydelse. 

Författarna nedan har upptäckt både möjligheter och svårigheter. 

 

Gunilla Molloy (2003) hävdar bland annat att skönlitteraturen har en avgörande roll för ele-

vernas möjligheter att diskutera värdegrundsfrågor. Hon beskriver konfliktsituationer som hon 

sett under sin undersökningstid och menar att lärarna borde använda skönlitteraturen som 

grund för diskussioner om hur människor behandlar varandra. Idag använder lärarna mycket 

av sin tid till att prata med eleverna om dylika frågor men utan större resultat. Molloy menar 

att dessa diskussioner kunde förenklas om man bearbetade skönlitteraturen genom att prata 

värdegrund istället för att kontrollera till exempel läsförståelse. Istället för att lärarna ska stäl-

la frågor om texten menar Molloy att eleven ska kunna ställa frågor till texten och läraren. 

Eleverna i hennes undersökning har även lyft fram många existentiella frågor som berört Mol-

loy. Hon berättar att det är väsentligt att dessa frågor får utrymme inom svenskämnet och att 

läraren måste våga ta i dem. Detta innebär dock inte att läraren måste ha alla svar färdiga. 

Läraren måste dock läsa och diskutera texter ”tillsammans med eleverna” (2003:312) och gå 

ifrån kravet att kontrollera och diskutera litterära termer. 

 

Valet av litteratur är också viktigt. Molloy visar genom sina undersökningar att igenkänning-

en är fundamental för eleven. Eleven ska förstå boken men också lockas till vidare läsning. I 

en teoretisk genomgång (2003:43) berättar Molloy om den indiskfödde författaren V.S Nai-

pauls möte med den ”goda litteraturen”. Han hade fått lästips av lärare som ville uppmuntra 
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Naipauls författardrömmar. Dock föll inte litteraturen i god jord hos Naipaul. Han läste aldrig 

färdigt de böckerna eftersom han inte alls kunde referera till dem. Detta synsätt går sedan ige-

nom i hela Molloys undersökning; för att eleven ska kunna uppskatta eller dra några slutsatser 

av skönlitteratur måste någon sorts identifikation ske. 

 

Även Brodows & Rininsland (2005:129ff) har upptäckt vissa problem i anslutning till skönlit-

teraturen i sin undersökning. I diskussionen som förs angående textval säger lärarna att det är 

svårt att hitta litteratur som passar alla elever. Problemet gäller inte bara svårighetsnivå på 

böckerna utan också intresseområden. Brodow och Rininsland har hittat ett exempel där ele-

verna på ett gymnasieprogram läste Ernest Hemingways Den gamle och havet (1952). Enligt 

den intervjuade läraren var boken mycket uppskattad och passade bra in på elevernas profil, 

fiske och naturvård. Brodow och Rininsland konstaterar dock att dylika möten är sällsynta. 

De diskuterar också svårigheten med att uppfylla gymnasiets nya kursplanekrav på infärg-

ning10.  

 

Lärarna i Brodows & Rininslands undersökning (2005:87ff) anser däremot inte att det är nå-

gon större svårighet att kunna motivera sina elever till att läsa. De lärare som arbetar på de 

praktiska programmen inom gymnasieskolan lyckas också att skapa motivation hos sina ele-

ver. Resultaten förbryllar Brodow & Rininsland som i kommentaren efteråt räknar upp ett 

flertal undersökningar som främst visar att elever på praktiska program inte vill läsa eller har 

så dåliga förkunskaper att de inte kan ta till sig det väsentliga i en bok.  

2.5 ÄMNESÖVERGRIPANDE ARBETE ELLER TEMATISK UNDERVISNING? 

Bland forskare finns det olika förklaringar på vad ämnesövergripande arbete är. De första 

forskarna i sammanställningen nedan har främst inriktat sig på att olika ämnen samverkar. Jan 

Nilssons resultat som återges sist under denna rubrik har till vissa delar en annan definition. 

 

Om svenskämnet hävdar Ejeman & Molloy i Metodboken (2001:105) följande: 
Om eleverna för att kunna utveckla sitt språk måste kunna både lyssna och tala, skriva och disku-
tera, läsa och samtala, så är förutsättningen också för en sådan undervisning att eleverna har något 
att tänka kring. Grundförutsättningen för en språkutvecklande undervisning är ju tänkandet – och 
elever tänker helst kring ämnen som engagerar och berör dem. 

 

                                                 
10 I den nya kursplanen för gymnasium -07 används termen ”infärgning”. Termen används för att förklara hur 
elevernas karaktärsämnen ska styra innehållet i kärnämnena, de ska så att säga ”färga av” sig.  
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De fortsätter sedan detta resonemang med att diskutera hur svenskämnet på olika sätt kan 

samplanera med andra ämnen. På samma linje slår Per Persson in senare i samma bok. I sin 

artikel ”Praktisk tillämpning – varför har vi aldrig svenska?” (Persson 2001:113) ger han en 

bild av hur ämnesövergripande undervisning kan se ut. Persson beskriver först sin egen skol-

gång med ett svenskämne som han tycker var ett färdighetsbaserat svenskämne. När han som 

färdig lärare tittar tillbaka på sin skoltid förstår han inte varför svenskämnet skulle ha sina 

egna övningar när man kunde använda de andra ämnenas material. På detta sätt kunde man 

utnyttja potentialen som finns i att kunna skriva om något verkligt istället för det som är påhit-

tat. Persson menar vidare att detta arbetssätt sparar tid eftersom läraren då inte behöver kon-

struera egna övningar: ”På vårt högstadium ser vi på kunskap som något som är oberoende av 

ämnesetiketter. Kunskap är förståelse, och förståelse kräver sammanhang” (2001:113). Han 

poängterar dock att tematisering aldrig får bli ett självändamål. De berörda lärarna sitter ner 

tillsammans och planerar efter kursplanerna i respektive ämnen. Skönlitteraturen vävs in i 

respektive tema, men Persson är noga med att poängtera att dessa inte främst är till för att 

tillföra fakta utan att läsupplevelsen är det viktiga i sammanhanget. Han berättar också att mer 

känsliga ämnen som rör till exempel incest och homosexualitet är lättare att hantera när man 

har en skönlitterär text att stå på. Skrivandet övas också genom att tematiska arbeten ofta av-

slutas med en skrivuppgift. Persson tillägger också i slutet av sin artikel att vissa delar av 

svenskämnet såsom språkhistoria och grammatik, ligger separat. 

 

Även Brodow & Rininsland redogör i Att arbeta med skönlitteratur i skolan (2005:80ff), för 

lärare som planerar i teman. Några av lärarna tycker att detta är ett utmärkt sätt att arbeta på 

och de ger exempel som att eleverna får en bättre helhetssyn på området de läser om. Men de 

säger också att planeringen tar mycket tid och att det kan finnas fällor med att göra längre 

planeringar tillsammans med andra lärare, eftersom detta kan låsa upp spontaniteten man kan 

ha om man arbetar självständigare. Tidsaspekten är dock den stora nackdelen för de lärare 

som ingår i Brodow & Rininslands undersökning. De konstaterar också att ämnessamverkan 

kan bli konfliktfylld om lärarna fastnar i ett revirtänkande. 

 
Svårigheterna med ämnesövergripande arbeten diskuteras även längre fram i samma bok 

(2005:188ff). Brodow & Rininsland återger några exempel som belyser vissa centrala delar 

inom området. Det framkommer att temaläsning inom svenskämnet fungerar mycket bra för 

de ingående lärarna. Ämnesövergripande arbeten fungerar också mycket bra om läraren själv 

har alla ämnen. Lärarna som ingår i undersökningen menar däremot att det inte är lika lätt när 
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man ska samarbeta två eller flera lärare. De anger återigen tidsaspekten som ett gissel. För 

lärarna på gymnasiet kan det vara svårt att hitta naturliga ämnesområden och även kollegors 

inställning till arbetsformen anges som en försvårande omständighet. Brodow & Rininsland 

argumenterar också för att samverkan över ämnesgränserna inte automatiskt leder till att ele-

verna får ett bättre sammanhang och en djupare förståelse för ämnesområdet: ”Alltför mycket 

beror på hur lärarna kommer överens, vilken samsyn de har på sina elever, undervisning och 

var fokus ska ligga” (2005:191). 

 

I Tematisk undervisning (1996:12ff) ger Jan Nilsson en annan definition av ämnesövergripan-

de arbete än vad jag framställt ovan (fortsatt i detta avsnitt använder jag därför hans egna ord 

”tematisk undervisning” istället). Vad Nilsson menar med tematiskt arbete är inte i första 

hand ämnesövergripande teman utan istället ett arbetssätt eller en filosofi som går ut på att 

undervisningen ska planeras utifrån elevernas liv och intresseområden. Nilsson hävdar vidare 

att man kan urskilja minst två typer av ämnesövergripande arbetssätt som finns på skolorna, 

skolämnesorienterade teman respektive problem- och relationsorienterade teman, eventuellt 

också en tredje typ, estetisk/litteraturhistoriska teman. I problem- och relationsorienterade 

teman utgår man från eleverna men inte i de andra två, menar Nilsson. I det förstnämnda an-

ser Nilsson också att skönlitteraturen får en naturlig plats som kunskapskälla. Eftersom ämnet 

utgår från varje elevs intresse, varierar också arbetsformerna inom klassen. Detta innebär ock-

så att arbetstiderna kan variera mellan olika elever och dagar. Genom det här arbetssättet häv-

dar Nilsson att: ”Eleverna producerar aktivt en kunskap med utgångspunkt från sina egna frå-

gor och behov och det är en kunskap som inte reducerats till lösryckta fakta som ska reprodu-

ceras i samband med förhör” (1996:18). I de två andra tematyper som Nilsson urskiljer menar 

han att man utgår ifrån vad läroböckerna säger om olika områden och att man därmed inte 

arbetar på, vad han menar är, ett tematiskt sätt. Skönlitteraturen som läses binds också mycket 

sällan till det tema som pågår. Han ser också en fara i att mycket av svenskämnet försvinner 

in i de samläsande ämnena och det som blir kvar av svenskämnet är ren färdighetsträning.  

2.6 FORTBILDNING 

I avsnittet om ”Lärarens kunskap om litteratur” (2005:66ff) i Att arbeta med skönlitteratur i 

skolan diskuterar Brodow & Rininsland bland annat lärares fortbildning. Informanterna som 

ingår i deras undersökning har berättat att de främst tillgodogör sig nya idéer genom kollegor, 

inte genom formell fortbildning. Brodow & Rininsland bekräftar detta genom att återge några 

andra forskares resultat. Sammanfattningsvis säger resultaten att lärares kunskap ofta är tyst 
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kunskap som ibland delas med kollegor, men inte förs vidare till andra kollegium. Kunskapen 

är ofta också något man tillgodogjort sig praktiskt genom sina egna lektionstillfällen, inte teo-

retiskt.  

2.7 LÄRANDETEORIER – HUR GÖR VI KUNSKAP? 

För att kunna diskutera ovanstående forskares syn på undervisning och ämnesövergripande 

arbete, redogörs nedan för några forskares övergripande syn på hur kunskap bildas.  

 
I förordet till Om lärande (2000:10) skriver Marton & Booth:  

Ur vår synvinkel går lärande i regel framåt från en odifferentierad och mindre sammanhängande 
förståelse av helheten, till en ökad differentiering och integration av helheten och dess bestånds-
delar. På så sätt framskrider lärandet inte så mycket från delar till helheter som från helheter till 
delar, och från helheter till helheter. För att uttrycka det mycket enkelt: för att lära sig någonting 
måste man ha en aning om vad det är man lär sig. 

 
Marton & Booth menar att forskningen visar på att elever måste kunna se sammanhang för att 

verklig kunskap ska uppstå. Även Ejeman & Molloy (2001:349) sällar sig till detta synsätt då 

de i slutet av Metodboken beskriver hur de anser att undervisning bör bedrivas. De beskriver 

olika arbetsformer och arbetssätt som gör lärandesituationen för eleverna så bra som möjligt. 

De metod de lyfter fram är det problemorienterade och det tematiserade samarbetet skoläm-

nena emellan. De anser även att detta är det bästa sättet att inspirera omotiverade och skoltröt-

ta elever.  

 

Även Roger Säljös sociokulturella perspektiv på lärande i Lärande i praktiken (2000) bygger 

på lärande i helheter. Han anser också att kunskap inte är något som kan förmedlas, utan mås-

te skapas av individen. Detta baseras bland annat på Vygotskijs och Piagets teorier. I Lärande 

i praktiken (2000:57ff) diskuterar Säljö Piagets lärandeteorier, assimilation och ackommoda-

tion. Arne Engström exemplifierar dessa teorier i Matematik och reflektion (1998:40ff).  

 

Engström förklarar att eftersom vi som individer har olika erfarenheter och har därmed olika 

sätt att närma oss något vi inte förstår. När vi ska lära oss något nytt ska detta passas in med 

det vi redan kan. Engström exemplifierar Piagets teorier med ett litet barn som får en sked i 

sin hand. Barnet som redan vet vad en skallra är antar att han/hon fått en sådan i sin hand. 

Engström säger då att barnet assimilerar denna kunskap. Men när barnet skakar på ”skallran” 

händer inget. Detta ger då upphov till en störning för barnet som i förlängningen skapar en 

ackommodation. Engström förklarar att Piaget menade att störningen i sig ger den kognitiva 
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förändring som krävs för att individen ska förändra sitt tankemönster och tillgodogöra sig ny 

kunskap. Teorierna går ut på att kunskap existerar i stora nätverk, vilka förändras och anpas-

sas när ny kunskap inhämtas.  

 

Marton & Booth (2000) menar också att man genom att ha ”rätt” inställning till lärande, samt 

vara medveten om syftet med det man lär sig, optimerar lärandeprocessen. De återger bland 

annat ett försök gjort bland maoribarn. Man skulle lära dem att läsa och skriva, vilket miss-

lyckades. Dessa barn levde inte i en skriftspråkskultur och inte förrän de förstod syftet med att 

kunna läsa och skriva lyckades projektet.  

2.7.1 Formalisering – funktionalisering  

I Svenskundervisning i grundskolan (1996:54ff) särskiljer Lars-Göran Malmgren två olika 

metoder för språkundervisning, formalisering respektive funktionalisering.  

 

Formalisering baseras på att språkliga helheter delas upp och lärs in. Formen för hur man ska 

tala eller skriva är viktigast, innehållet kommer på andra plats. Han menar att det inte spelar 

så stor roll vad man gör huvudsaken är hur man gör det. Malmgren beskriver sin egen simträ-

ning som, i hans tycke, var formaliserad. Simskoleelverna började först med torrsim och olika 

moment styckades upp i smådelar innan barnen till sist fick hoppa i vattnet. Malmgren poäng-

terar också att med en formaliserad syn på lärandet ligger det nära till hands att skilja ut de 

elever som inte når upp till de ställda målen, att man med olika sorters test kontrollerar vad de 

gör fel på och därefter sätter dem i olika grupper för att rätta till de olika felen. Malmgren 

menar också att färdiga läromedel bygger på en formaliserad princip, att böckerna försöker 

täcka in så många moment som möjligt och att de olika övningsböckerna främst är till för att 

förlagen ska sälja fler böcker.  

 

Som motsats till formalisering beskriver Malmgren funktionalisering (1996:54ff). Han klargör 

att en funktionalistisk syn på lärandet utgår från innehållet. I det arbetet växer sedan de språk-

liga kunskaperna och färdigheterna fram. Innehållet i ämnet ska då komma ur ett undersökan-

de arbetssätt. Han poängterar också att en följd av detta är att eleverna blir engagerade i sin 

egen kunskapsprocess. Malmgren för också fram utvecklingspsykologiska argument för funk-

tionaliseringen. Han berättar om progressionen i ett barns huvud när denne till en början inte 

förstår, till exempel, vad en bil är för något. Med hjälp av andra och eget rådbråkande kom-

mer barnet fram till ett nytt begrepp. 
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3. PROBLEMPRECISERING 
I inledningen beskrevs bakgrunden för min undersökning och den generella utgångspunkten 

presenterades: 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur ett antal svensklärare ser på sitt ämne samt 

vilka praktiska följder detta får för deras undervisning. Undersökningen görs med en inrikt-

ning mot ett ämnesövergripande arbetssätt. 

 

Utifrån forskningsbakgrund och syfte formuleras följande frågeställningar: 

 

- Vilka delar inom svenskämnet framhåller lärarna? 

- Hur viktig är skönlitteraturen för svenskämnet och hur beskriver de sitt sätt att arbeta med 

den? 

- Anser de att ett ämnesövergripande arbetssätt är konstruktivt för eleverna eller har de 

andra lösningar? Hur ser de till exempel på schemabrytade temadagar? 

- Hur beskrivs svenskämnet i praktiken av de olika lärarna?  

- Hur relevant anser lärarna att styrdokument och aktuell forskning är för deras arbete? 
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4. METOD 

4.1 VAL OCH DEFINITION AV METOD 

Jag har valt att utföra min undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa un-

dersökningsmetoder är enligt Steinar Kvale (1997) att föredra om man vill undersöka en 

mindre grupp på djupet. Svårigheten med en intervjusituation, till skillnad mot en observa-

tion, är att den i större grad speglar vad informanten säger än det den faktiskt gör, vilket bety-

der att resultaten inte nödvändigtvis behöver visa hela sanningen. Jag har också valt att inte 

genomföra någon undersökning med lärarnas elever. Anledningen till detta är att jag inte ville 

göra en utvärdering av respektive lärares undervisning, utan en övergripande studie av deras 

syn på svenskämnet.  

 

Under intervjuerna har jag valt att använda mig av en diktafon. Jag insåg ganska snart att jag 

inte skulle hinna både anteckna vad informanterna svarade och samtidigt ställa följdfrågor. 

Även om en del informanter kan tycka att det är obehagligt att bli inspelade så övervägde 

ändå fördelarna för mig som ensam skribent. Kvale (1997:117ff) diskuterar intervjusamtalet 

ingående. Han liknar forskningsintervjun vid ett mänskligt samspel där ny kunskap uppstår 

mellan två människor. Kvale poängterar också att det kroppsspråk och de känslostämningar 

som uppstår i intervjusituationen är viktiga för resultatet. Jag beslöt mig därför för att stödan-

teckna under intervjuernas gång för att transkriptionerna skulle bli lättare att tolka. Vid analy-

sen av resultatet fick jag oväntad hjälp av dessa anteckningar då ett av mina band vid utskrif-

ten visade sig var tomt, vilket redovisas nedan under 4.4.1.  

4.1.1 Intervjuer 

Frågorna i intervjun har en låg grad av strukturering samt en relativt hög grad av standardise-

ring (Patel & Davidsson 2003). Detta kännetecknar så kallade öppna frågor. Enligt Kvale 

(1997:13ff) ger öppna frågor spontana och ärliga svar. Många av frågorna överlappar var-

andra (se bilaga 1) eftersom jag inte ville styra svaren. Lärarna har under intervjuerna berättat 

fritt om sitt arbete utifrån frågorna vilket har resulterat i de rubriker som återfinns i kapitel 5. 

Intervjuerna har alltså inte bestått av frågor och svar utan har mer haft formen av ett samtal.  

 

Efter att jag hade gjort min första intervju lade jag till följande två frågor för att få ett fylligare 

svar rörande lärarnas inställning till svenskämnet och skönlitteraturen.  
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- En del forskare talar om ”svenskan som livskunskap”. Hur ställer du dig till ett sånt be-
grepp? Tycker du att det hör hemma i svenskämnet? 

 
- Finns det risk för att sakinnehållet tar överhanden vid samläsning med andra ämnen, till 

nackdel för till exempel den estetiska eller känslomässiga upplevelsen av skönlitteratur? 

4.2 VAL AV UNDERSÖKNINGSGRUPP 

För att hitta informanter till mitt arbete har jag använt mig av mitt eget kontaktnät och de är 

åtta till antalet. Resultatet av arbetet kan alltså inte generaliseras (Kvale 1997:209ff, Patel & 

Davidsson 2003:98ff). Dock anser jag att undersökningen kan visa på tendenser som faktiskt 

finns.  

 

Lärarna arbetar på högstadie- eller gymnasieskolor som är geografiskt spridda i södra Sverige. 

I undersökningen finns även lärare från gymnasieskolor med olika programinriktningar repre-

senterade. Vidare har jag försökt att välja ut informanter i olika åldrar samt att sprida dem 

jämt mellan högstadiet och gymnasiet. Detta lyckades inte helt ut eftersom jag fick två sena 

återbud från yngre gymnasielärare. Vid denna tidpunkt fanns det inte tid att leta ersättare. 

4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vetenskapsrådet har i Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) sammanställt ett 

flertal instruktioner som ska följas vid forskningsprojekt. Enligt de etiska principerna har jag i 

mitt arbete gjort följande:  

 

Informanterna tillfrågades först, via mail, om de var intresserade av att vara med i min under-

sökning. Mailen skickades ut cirka två månader innan intervjun ägde rum. I mailet berättade 

jag lite om projektet samt försäkrade redan där att alla svar skulle behandlas konfidentiellt. 

Mina telefonnummer och min adress fanns med om någon hade frågor som de inte ville ställa 

via mail. Cirka en vecka innan intervjuerna ägde rum skickade jag ut frågeformuläret och en 

närmare beskrivning av arbetets syfte. Denna gång informerade jag om intervjuernas längd, 

att en diktafon skulle användas och beskrev utförligare hur jag skulle avidentifiera informan-

terna. När jag sedan skulle genomföra intervjuerna med respektive informant fick de, innan 

intervjun satte igång, tillfälle att ställa frågor. Jag frågade också som sista fråga om de hade 

något mer att tillägga förutom det vi redan tagit upp under intervjun. Slutligen fanns det också 

tid att prata efter det att intervjun hade ägt rum. Alla mina informanter kommer också att er-

bjudas att läsa igenom det färdiga arbetet. 
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4.4 PEDAGOGBESKRIVNINGAR 

I undersökningen ingår alltså åtta lärare från fem olika skolor i södra Sverige. Istället för att 

ge informanterna nummer har jag valt att ge dem fingerade namn. För att underlätta läsningen 

har jag i resultatsammanställningen satt ut en bokstavsbeteckning, som anger stadium och 

inriktning, vid varje namn. Följande lärare ingår i min undersökning:  

- Agneta, 63 år,  lärare i 36 år  Högstadium (H) 

- Egon, 60 år,  lärare i 26 år  Högstadium (H)  

- Arne, 62 år,  lärare i 32 år  Högstadium (H) 

- Stina, 31 år,  lärare i 5 år  Högstadium (H) 

- Annika, 32 år,  lärare i 5 år  Högstadium med montessoriinriktning (Hm)  

- Gunilla, 60 år,  lärare i 36 år  Gymnasium med praktisk inriktning (Gp) 

- Eva 57 år,  lärare i 31 år  Gymnasium med huvudsakligen teoretisk inriktning (Gt) 

- Pernilla 34 år,  lärare i 8 år  Gymnasium med huvudsakligen praktisk inriktning (Gp)  

4.4.1 Genomförande av intervjuer 

En av informanterna hade ingen möjlighet att ställa upp på en intervju utan besvarande istället 

frågorna skriftligt. Eftersom svaren, enligt min bedömning, var så pass uttömmande och ärli-

ga,  har jag valt att använda de svaren utan att särskilja dem från de andra.  

 

Egon och Arne ville av tidsbrist bli intervjuade samtidigt. De motiverade detta med att de har 

arbetat tillsammans så länge att de delar samma åsikter. Jag ansåg att detta skulle fungera och 

tillät det därför. Intervjun med dem pågick under knappt 60 minuter. Det första 30-minuters 

bandet visade sig vid transkriptionen vara tomt. Jag har därför använt mig av stödanteckning-

arna från denna del av intervjun istället.  

4.5 PRINCIPER FÖR TRANSKRIPTION 

Transkriptionen av intervjuerna har gjorts ordagrant. Svaren är redigerade språkligt i efter-

hand för att göra det lättare för läsaren att följa med i informantens tankar. Talspråket har 

dock behållits. Detta sätt att återge intervjuer sanktionerar både Kvale (1997:155ff) och Bjur-

will (2001:35). Eftersom jag själv fört anteckningar under intervjuernas gång har ingen vikt 

lagts vid att registrera suckar, pauser, känsloyttringar och så vidare vid transkriptionen. I re-

sultatredovisningen beskrivs därför spontana reaktioner i texten av mig (Kvale 1997:126) 
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5. SVENSKÄMNET – ATT TALA, SKRIVA OCH LÄSA! 
Alla lärarna ger samma svar när de får frågan vad som är viktigast i svenskämnet; att utveckla 

talet, skriften och läsandet. Hur man kommer fram till detta är de däremot inte överens om.  

 

I resultatredovisningen nedan har jag samlat informanternas svar under rubriker som har upp-

stått under analysarbetet. Rubrikerna beskriver områden som de olika lärarna har fört fram 

som viktiga. Jag har valt att redovisa lärarnas svar på detta sätt istället för att redovisa svaren 

var för sig. Syftet med min undersökning är inte att utvärdera respektive lärare utan att se vil-

ka likheter och skillnader det finns i deras respektive synsätt. Jag har under varje rubrik valt ut 

några av informanternas svar, något som representerar de flestas synsätt och något som avvi-

ker från övriga. Under varje rubrik finns inledningsvis en kort sammanfattning av informan-

ternas svar.  

 

Fortsatt i arbetet menas med ämnesövergripande arbete att ämnen samverkar. Mindre vikt 

läggs vid vilka arbetsmetoder som används. Livskunskap betyder att undervisningen karakte-

riseras av samtal om ämnen såsom livet, döden, kärlek och sex. 

5.1 TALA 

De flesta lärarna går inte närmare in på elevernas talspråksutveckling, förutom att de säger att 

det är viktigt. Lärarna överlag berättar att eleverna får göra muntliga redovisningar som av-

slutning på en del arbeten.  

 

Arne (H) anser att diskussionen av ett slutfört arbete är det viktigaste momentet i arbetsgång-

en. Egon (H) hänvisar till ett religionsarbete eleverna nyligen har gjort: 
vad är meningen med livet, du får alltså kanondiskussioner utifrån det hära. Då är det ju egentligen 
dom här diskussionerna som är viktiga […] olika religioner har olika syn på detta, de har material 
att diskutera över, hur ser min bild ut, då blir min bild plötsligt viktigt. Och det är ju en fråga varje 
elev, varje människa ställer sig. Och kämpar för att få svar, där har du ju en drivkraft och då blir ju 
alltså materialet runt ikring dig bränsle […] Plötsligt kan man börja förstå när man sätter sina egna 
grejor i relation till de andras.  

 
Genom att elever som skrivit om liknande teman sitter tillsammans och diskuterar sina resul-

tat tillgodogör sig eleverna en djupare kunskap menar Arne och Egon. Detta kan man sedan 

översätta till diskussion och argumentation inom svenskämnet, vilket gör att de momenten 

täcks på ett naturligt sätt. 
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Agneta (H) säger att hon använder skönlitteratur för att få eleverna att prata mer. Hon menar 

att detta är till för att kunna sätta ord på upplevelser man har, men också för att förbättra ord-

förrådet. Diskuterandet av skönlitteratur sker enligt Chambers modell om boksamtal11, både i 

smågrupper och i helklass. 

5.2 SKRIVA 

Samtliga lärare menar att skrivandet är viktigt för eleverna både i skolan och för deras framti-

da liv. Informanterna har dock olika inriktning på sitt skrivande med eleverna och även olika 

mål med det. Egon (H) och Arne (H) anser att skrivandet är basen för arbetet. De arbetar i ett 

arbetslag där svenskämnet och de samhällsorienterande ämnena slagits ihop till ett enda. Detta 

innebär att i stort sett allt eleverna skriver inom svenskämnet är baserat på de samhällsoriente-

rande ämnena. Alla arbeten eleverna gör lämnas in skriftligt.  

 

Stina (H) tycker också att skrivandet är centralt. Hon säger att ambitionen är: 
att få igång dom att skriva, att öva på att skriva. Det märker man i SO också att jag skriver mycket 
på tavlan och då får man skriva av och i början känns det tungt och jobbigt för dom men sedan ef-
ter hand även det här att anteckna bara det är att skriva liksom. Så det tycker jag är viktigt […] det 
skall vara naturligt att ta pennan att skriva, fantastiskt vore ju om dom öppnade och säger att det 
var spännande och tar fram anteckningsboken, det händer ju inte men det är ju en form av mål. 

 
Agneta (H) och Gunilla (Gp) betonar processkrivandets12 roll. De anser att det är viktigt för 

eleverna att få respons under tiden som de skriver och att de får en chans att skriva om det de 

lämnat in. Både två är också noga med att poängtera att reproducering av texter inte är tillåtet. 

Genom att eleven använder sina egna ord kan får de en bra bild om eleven förstår och även i 

detta fall blir den kontinuerliga responsen viktig. Gunilla, som arbetar på ett gymnasium med 

endast praktiska program, säger att det visserligen innebär mycket arbete för hennes del, men 

att hon ser mycket bra resultat. Hon betonar också att det är praktiker som ska utbildas av 

henne och att de flesta inte kommer att gå vidare till högskolestudier. De som gör det är 

mycket specialiserade och motiverade. Detta gör att hon inte begär att de ska kunna skriva 

”avhandlingar” utan målet för svenskämnet är att de ska klara sig privat och i yrkeslivet. Det 

                                                 
11 Boksamtal beskrivs av Aidan Chambers i bland annat Böcker inom oss – om boksamtal (1994). Chambers 
menar att istället för att använda sig av ”varför-frågor” eller andra läsförståelsetest bör man använda uttryck 
som; jag undrar, berätta mer om, berätta för mig etcetera. Detta är, enligt Chambers, öppna frågor som stimulerar 
eleven till reflektion. 
12 Med processskrivning menar informanterna att eleverna får respons på det skrivna under arbetets gång. De 
förklarar även att innehållet premieras före formen i början av en arbetsfas.  
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innebär också att hon i möjligaste mån arbetar ämnesövergripande med skrivmomentet, det 

vill säga, det mesta eleverna skriver baseras på innehållet i yrkesämnena.  

5.2.1 Ordkunskap och grammatik 

Inom de mer formella delarna av svenskämnet är lärarna splittrade, några är för grammatik-

undervisning, andra är bestämt emot. Det finns också olika grader av formalisering av under-

visningen. 

 

Stina (H) och Annika (Hm) använder föreläsningar för att gå igenom, det som de kallar mer 

faktabaserade moment som till exempel grammatik. Annika säger att hon lägger ner mycket 

tid på grammatik och ordkunskap för att eleverna ska få ett bättre språk. Grammatiken upple-

ver eleverna som svår, vilket hon inte tycker att den behöver vara.  

 

Gunilla (Gp) och Eva (Gt) säger att de inte undervisar i grammatik. Anledningen de ger är att 

det inte står i gymnasiets kursplaner. Gunilla berättar dock att hon förklarar reglerna för ele-

verna när det är aktuellt. Pernilla (Gp) är den enda av gymnasielärarna som säger att hon har 

grammatikundervisning. Hon berättar att hon: 
lägger mindre vikt i så fall vid ren formell teoretisk grammatik utan där kopplar jag mer till vad 
ska dom använda det till, och tittar i så fall närmare på den rent konkreta grammatiken, hur an-
vänds språket i svenskan, vad är korrekt svenska, vad är språkriktighet och att dom utifrån det får 
arbeta med språket. Så arbetar jag mer och mer om jag jämför med hur jag gjorde tidigare i karriä-
ren.  

 
Även Arne (H) går igenom grammatik med sina elever men ger detta som en frivillig kurs. 

Han säger också att det finns en del som läser in grammatiken på egen hand. Om grammatik 

säger Arne och Egon samstämmigt: ”Nä det är som sagt, ska vi lära dom om språket eller lära 

dom att använda språket, det är den skillnaden!” 

5.3 LÄSA 

Informanterna berättade mycket om sitt förhållningssätt till skönlitteratur och därför har det 

fått en egen rubrik nedan. Om läsning generellt anser de att läsförståelse är viktig, eftersom 

detta påverkar elevernas möjligheter i nästan alla andra ämnen i skolan. Stina (H) och Annika 

(Hm) tillägger också att de gör olika övningar med eleverna för att kontrollera deras läsförstå-

else.  
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Arne (H) och Egon (H) uttrycker att olika sorters läsning, till exempel att kunna översiktsläsa, 

är viktigt för studietekniken. De menar att genom att titta på rubriker och underrubriker kan 

slutsatser dras om vilket innehåll styckena har. Genom rubrikläsningen kan eleven således ta 

sig igenom stora textmängder på kort tid. De tillägger att man naturligtvis måste ha förkun-

skaper om ämnet för att kunna läsa på detta sätt. 

5.3.1 Användning och bearbetning av skönlitteratur 

Lärarna i stort vittnar om att skönlitteraturen har stor betydelse för svenskämnet. Bearbet-

nings- och undervisningsformerna skiljer sig däremot från en lärare till en annan. De menar 

även att det kan vara problem att anpassa valet av böcker så det passar alla elever. 

 

Eva (Gt) och Agneta (H) beskriver båda att de bygger upp hela sin svenskundervisning med 

hjälp av skönlitteratur. Agneta säger att hon utgår från kursplanens mål att; läsa, skriva och 

tala. Därefter täcks alla delarna med hjälp av skönlitteratur. Hon ger flera exempel på teman 

med skönlitteratur som bas både inom ämnet och ämnesövergripande. Agneta berättar att de 

har bokvagnar på skolan som en extra resurs, där eleverna kan välja böcker fritt. Böckerna har 

köpts in istället för läroböcker. Även för Eva är skönlitteraturen svenskämnets bas:  
Jag arbetar oftast temainriktat13. Vid läsårets start planerar jag tillsammans med eleverna. De be-
stämmer arbetssätt och redovisningsformer. De kan också påverka innehåll. […] Litteraturcirklar 
är populära bland eleverna […] Vad gäller valet av romaner plockar jag oftast ut fem till åtta 
böcker som eleverna får välja mellan. Romanerna har alltid anknytning till det tema eller den peri-
od vi håller på med. 

 
Eva är också noga med att poängtera att all litteratur sätts in i ett sammanhang. Hon berättar 

om samhället där litteraturen skrevs. Detta gör hon för att eleverna ska få en bild om varför 

författaren skriver som han eller hon gör, eftersom hon anser att litteraturen speglar det sam-

hället som den skrevs i. 

 

I litteraturhistoriedelen i Svenska B undervisar Gunilla (Gp) i föreläsningsform. Hon säger att 

detta visat sig ge bäst resultat bland hennes elever. Även Stina (H) och Annika (Hm) använder 

föreläsningar för att för att gå igenom det som de kallar mer faktabaserade moment som till 

exempel språkhistoria och litteraturhistoriska epoker. 

 

Bearbetning av skönlitteratur görs på många olika sätt. Annika (Hm), Agneta (H) och Stina 

(H) berättar om läspärmar som de gjort. I dessa finns uppgifter som eleverna kan göra på egen 

                                                 
13 Med detta menar Eva ett sammanhängande ämnesområde inom svenskämnet. 
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hand efterhand som de läst en bok. De berättar att uppgifterna ligger på olika nivåer för att 

passa olika sorters läsare. Annika beskriver även ett författartema hon genomfört med sin ni-

ondeklass. Författartemat baserades på 27 kända författare, eleverna fick arbetskort med frå-

gor om författaren och deras verk. Detta arbete mynnade ut i ett stort prov. Därefter fick klas-

sen fördjupa sig i ett helt verk av någon av författarna, samt läsa på om författaren. Arne (H) 

och Egon (H) säger att deras elever ska läsa tre böcker per termin, vilka redovisas genom re-

censioner. Om bearbetningen av litteraturen inom Svenska B säger Eva (Gt) att hennes elever 

”skriver analyserande, diskuterande och argumenterande uppsatser”. Hon berättar även att 

eleverna vanligtvis får en större skrivning per termin, där de själv får välja innehåll. Om bear-

betning av skönlitteratur beskriver Pernilla (Gp) att hennes elever: 
både samtalar kring boken och har boksamtal men att dom också får en skrivuppgift där dom får 
välja mellan olika uppgifter och ibland har vi till exempel också dramatiserat vissa bitar, det beror 
på vad det är för bok, hur den har tilltalat eleverna, väldigt olika hur mycket […] det är inte alltid 
att den redovisas inför hela klassen, ibland kanske dom bara skriver ner loggboksanteckningar, 
loggbokstankar och lämnar in till mig, det varierar på vilken kurs det är, på vilken grupp.  

 
Stina (H) uttrycker en frustration över att eleverna inte bearbetar skönlitteraturen på det sätt 

som hon önskar. Tidigare har hon använt sig av redovisningar och recensioner, men tycker 

inte att eleverna går på djupet när det gör dessa. Hon önskar att de skulle problematisera litte-

raturen på ett annat sätt, att de ska kunna hitta mönster och övergripande strukturer, inte bara 

säga att en bok är bra eller dålig. Uppgiftspärmen, som jag beskrivit ovan, är ett försök till att 

ge eleverna andra sorters uppgifter.  

 

Stina har också svårt att ge en klass samma bok att läsa eftersom eleverna i gruppen ofta är 

olika intresserade av att läsa. Hon beskriver att en del läser färdigt en femhundrasidors bok på 

en dag, för andra tar det en vecka för att läsa en barnbok om de ens kommer igenom den. Det-

ta dilemma delar hon med alla de andra lärarna. Flera lärare uttrycker också att deras klasser 

sällan läser en och samma bok. Stina berättar om en ny idé i samband med detta problem. Hon 

tänker sig ett sammanhållet tema, med cirka fem olika böcker, vilka kan vara på olika svårig-

hetsgrad. Svårigheterna med detta är dock, berättar hon, att det är svårt att få tag i böcker 

inom samma tema och att det saknas resurser för bokinköp.  

 

Under intervjun med Gunilla (Gp) framkommer det att huvuddelen av hennes elever inte har 

goda erfarenheter av vare sig läsning eller svenskämnet. Hon har därför ofta svårt att få ele-

verna att läsa överhuvudtaget. Gunilla berättar om hur det brukar gå till när en bok ska läsas: 

”Dom väljer bok själv, ska i alla fall läsa någon bok på hösten. Och ja, speciellt jordbruk, dom 
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förklarar att dom aldrig läst någon bok, dom har klarat sig utmärkt ändå, dom vill inte läsa 

någon bok och tycker att det är fånigt att läsa en bok. Då säger jag jaha och vilken bok väljer 

du”. Hon beskriver även svårigheten att hitta böcker till svagare läsare i den åldern: 
det är lite svårt att hitta böcker som passar 16-17-18 åringar därför även spännande deckare börjar 
ofta med personbeskrivningar, först är det Anders Anka, nytt kapitel Beda Bertil, nytt kapitel Ced-
rik någonting och det dröjer 75 sidor innan det här kommer ihop och det är trögt. […] dom är be-
roende av ungdomsböckernas kronologi, Det var en gång… och så flyttar det framåt med en hu-
vudperson som man följer.  

 
Gunilla menar också att böckernas innehåll ofta inte intresserar jordbrukselever. Till manliga 

elever i den åldern, som är intresserade av hockey eller fotboll, finns det litteratur. Däremot är 

det svårare med elever vars största intresse är traktorer. 

5.4 LIVSKUNSKAP 

Frågan som ställs om livskunskap förbryllar informanterna. De har inte tidigare gjort kopp-

lingen mellan erfarenhetspedagogiskt tänkande och det livskunskapsbegrepp som använts i 

intervjufrågorna. Under intervjuerna diskuteras därför begreppet i relation till en del av den 

forskning som återgetts i kapitel 2.3.2, bland annat Teleman (1991). Lärarna har dock svårt att 

se att någon del av svenskämnet skulle ta över. Svenskämnet har så vida ramar, enligt dem, 

och eftersom de själva anser att de arbetar så pass varierat blir detta inget problem. Däremot 

har de olika inställning till hur tung den delen av ämnet ska vara. Definitionen av ordet livs-

kunskap varierar också bland lärarna. 

 
Om skönlitteraturens roll säger Eva (Gt) ”Min övertygelse är att genom litteraturen får vi för-

ståelse för den värld vi lever i […] litteraturen speglar samhället och så har det alltid gjort. För 

att förstå den värld du lever i måste du läsa lyrik, noveller och romaner”. Synsättet delar hon 

även med de andra lärarna i undersökningen, de har på ett eller annat sätt uttryckt samma upp-

fattning.  

 

Agneta (H) uttrycker att hennes svenskämne varken är för ”flummigt” eller för formaliserat. 

Hon har litteraturhistoria i nionde klass där hon täcker fakta och menar samtidigt att det hör 

till svenskämnet att diskutera livsfrågor. Hon betonar att det är bäst om man varierar sig. 

 

Stina (H) är dock kluven till svenskan som livskunskap: 
jag tror det är att lägga för stort ansvar på svenskan för så mycket tycker jag inte att man hinner 
med av det. Det kommer ju med och man gör det när man läser böcker och […] jag skulle vilja att 
det blev mer djupare läsning av litteratur att man hade mer tid att prata om det och då kommer 
man ju in på sådana här frågor också. Jag tror nog nästan att det skall ligga på gymnasiet. Dels för 
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att det är fler som är mogna för det och tycker det är intressant och inte tycker det är jättetramsigt 
och fånigt och pinsamt och så där och sedan känns det som att det är mycket här som är grundkun-
skap. Vi håller ju fortfarande på med stor bokstav och punkt och så och det tar ju det känns som att 
det också måste funka, naturligtvis kan man prata om livskunskap också. Nä jag tycker inte det är 
tillräckligt med tid. […] det behöver ju egentligen inte utesluta att man pratar om döden och kärle-
ken ändå men det känns som att det inte finns tid riktigt. Att man knappt kanske kan våga ta tag i 
det och då kommer det upp så mycket och då måste vi jobba med det och då hinner vi inte med. Ja 
jag vet inte. Det är inte bra. 

 
Gunilla (Gp) säger bestämt att hon inte vill prata om känslor och dylika frågor på svensklek-

tionerna, eftersom ”eleverna har rätt till sina privatliv också. Jag tycker inte det är anständigt 

att tvinga människor som är slutna och tystlåtna att diskutera mer eller mindre egen erfarenhet 

av livets elände […] Man kan dra exempel från filmer, död och elände, men har du en i klas-

sen som förlorade sin mamma i cancer förra veckan då får du min sju tassa försiktigt”.  

 

Hon menar vidare att man kan se frågan om svenskan som ett livskunskapsämne på ett annat 

sätt, vilket även Arne (H) och Egon (H) uttrycker. Gunilla säger att det: 
behöver ju inte bara vara att älta känslor utan det kan också vara att klara sig genom livet med den 
svenska vi bjuder ut och det tycker jag är viktigt. Dom skall alltså ha ett språk som fungerar, dom 
som är svaga i språk skall ha en strategi att med hjälp av datorer eller annat, klara sitt skrivande 
och pratande framåt. Dom skall ha tillräckligt hög svansföring. 
 

Gunilla fortsätter att berätta hur detta kan te sig för en elev: ”Det är möjligt att jag inte skriver 

världsbäst men jag klarar det här, jag kan använda datorns stavningsprogram, jag har rätt att 

be någon läsa igenom innan jag lämnar ifrån mig ett papper, jag har lärt mig hur jag ställer 

upp någonting, jag vet var jag kan hitta mallar”. Resonemanget avslutas sedan med ett klargö-

rande: ”Det tycker jag är livskunskap, för dom eleverna vi har är det livskunskap”. 

5.5 STOFFTRÄNGSEL 

Med den syn som lärarna har på svenskämnet i stort svarar de också nekande på frågorna om 

de anser att det råder stoffträngsel inom ämnet. Agneta (H) säger ”om jag bara har det klart 

för mig vad är det jag sysslar med så når jag ju målen i svenska […] det handlar ju om man 

skall ha god läsförståelse, man skall bli en god skribent och man skall våga stå inför en grupp 

och hålla ett föredrag eller berätta någonting. Det är ju det, det handlar om”. Hon menar också 

att eftersom de inte har några läroböcker blir en sådan fråga överflödig, man arbetar med 

skönlitteraturen som bas och då kommer de olika momenten inom svenskämnet in på ett na-

turligt sätt. 

 

Arne (H) och Egon (H) skrattar lite när frågan om stoffträngsel kommer upp. De menar att 

betygskriterierna tar upp vilka mål eleverna ska ha uppnått, inte vilket stoff man ska basera 
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detta på. Tyvärr, säger de, är det så att skolan i stort fortfarande sätter betyg på stoffinnehållet 

inte om de uppnått målen.  

 

Inte heller gymnasielärarna anser att det finns stoffträngsel. De poängterar att kursplanerna är 

utformade så att lärarna själva kan påverka hur mycket som ska läsas av vad. 

5.6 ÄMNESÖVERGRIPANDE ARBETE INOM SVENSKÄMNET 

Nedan åskådliggörs informanternas synpunkter gällande ämnesövergripande arbete. Lärarnas 

egen syn på för- och nackdelar presenteras först, det sista stycket behandlar hur detta arbets-

sätt stämmer överrens med olika elevgrupper. 

5.6.1 Argument för att samarbeta över ämnesgränser 

Sex av de åtta lärarna i undersökningen tycker att samarbete över ämnesgränserna är något 

positivt och gagnar eleverna14. Huvudargumentet de framför är att man kan belysa ett ämnes-

område från flera olika håll. De anser att detta bidrar till att eleverna kan tillgodogöra sig en 

helhetssyn som är svår att få till stånd med enstaka ämnen. Fler argument de framför är att 

eleverna kan göra ett arbete och få betyg i två ämnen, där innehållet bestäms av ett annat 

skolämne. Dock är detta lättast att genomföra när man har båda ämnena själv. 

 

Agneta (H) berättar om några teman som är återkommande i hennes klasser. I sin åttonde 

klass har hon tillsammans med bildläraren och musikläraren ett tema som behandlar tiden från 

1850 fram till 1950, där de tre lärarna angriper perioden från vars ett håll. I svenskämnet läser 

de en klassiker, i bildämnet behandlar de olika konstnärer och i musikämnet tar man upp 

kompositörer från den perioden. Hon beskriver också ett kärlekstema som hon och NO15-

läraren har tillsammans samt ett mattema med hemkunskapsläraren. Agneta säger att hennes 

teman är mycket uppskattade av eleverna och de har uttryckt att det är skönt att få fördjupa sig 

i lite större arbeten istället för att göra flera små.  

 

De lärare som har samma grupp i mer än ett ämne säger att det ofta kan utnyttjas på ett bra 

sätt. Bland andra Stina (H) som har svenska och samhällsorienterande ämnen i samma klasser 

drar nytta av detta faktum när hon kan. Man kan ”korsa lite med sig själv” som hon uttrycker 

det. Hon berättar att när hon i historieämnet pratar om vikingatiden, så pratar hon i svenskäm-

                                                 
14 Förklaringar finns under ”Svårigheter med ämnesövergripande arbete” 
15 Naturvetenskapliga ämnen; biologi, kemi, fysik, teknik 
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net om runor. Detta gör att ämnena förstärker varandra och eleverna kan koppla ihop ämnes-

områden som annars kan te sig abstrakta för dem. 

 

Agneta (H), Gunilla (Gp) och Pernilla (Gp) framför att eleverna kan få flera betyg på ett och 

samma arbete. I dessa fall får svenskämnet stå för formen och det andra ämnet står för inne-

hållet. Pernilla och Gunilla berättar att deras elever gör arbeten i sina yrkesämnen där svensk-

ämnet stödjer med formalia. Även muntliga redovisningar genomförs på samma sätt på Gunil-

las skola. Hon är mycket positiv till det här arbetssättet men säger också ”men det är ju klart 

gör man ingenting får man inget betalt i två kurser”.  

 

Personkemin kollegorna emellan är viktig, den frågan återkommer bland alla lärarna både 

som nackdel och fördel. Gunilla (Gp) uttrycker det som följer: 
Jag slipper hitta på ämnen, eleverna upplever att dom får göra någonting som dom är intresserade 
av […] det förutsätter att kollegorna man jobbar ihop med har ett väldigt öppet sätt emot varandra. 
Jag är bäst på något och någon annan är bäst på något annat. Om vi inte försöker vara vår herre 
och besserwisser på allt utan man kan bolla med varandra så är det jättebra 

 
Man måste komma överens med kollegorna och de måste vara positivt inställda till att samar-

beta. Om samarbetet fungerar bra kan man också utnyttja andra skolämnes innehåll för att ge 

svenskämnet mer mening för vissa elever.  

5.6.2 Svårigheter med ämnesövergripande arbete 

Informanterna räknar upp flera hinder för att arbeta ämnesövergripande. Det mest fundamen-

tala är den egna inställningen till arbetssättet. Tidsbrist, schemaproblem och personkemi kol-

legor emellan är också centrala skäl som förs fram. 

 

Eva (Gt) som inte är positivt inställd till ämnesövergripande arbeten uttrycker sig så här:  
Jag har prövat att arbeta ämnesövergripande och jag tror inte det ger så mycket. Ämnesövergri-
pande undervisning är populärt just nu men kommer säkert att snart försvinna. Många olika peda-
gogiska grepp har dykt upp under mina 30 år i yrket. De kommer och de försvinner. Svenskämnet 
i sig är så intressant att det inte behöver hjälp från andra ämnen. Om någon absolut vill arbeta äm-
nesövergripande med mig under en period är det inget problem. Det finns så otroligt mycket att 
plocka fram som kan passa de flesta ämnen. Att uteslutande arbeta ämnesövergripande säger jag 
absolut nej till på grund av att så länge vi läser olika ämnen skall vi hålla på det.  

 
Även Annika (Hm) ställer sig frågande till ämnesövergripande arbete. Hon förstår först inte 

min fråga om att arbeta ämnesövergripande och på förtydligandet om hon skulle vilja samar-

beta med de andra lärarna, säger hon att det skulle vara jättespännande och för i samma ande-

tag upp den andra svenskläraren som en möjlig samarbetspartner. Efter lite mer förklarande 
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säger Annika ”Nä, jag vet inte riktigt hur det skulle gå till” och menar att det inte passar in i 

det arbetssätt de har med sina klasser.  

 

Stina (H), Agneta (H) och Pernilla (Gp) tycker alla att tiden inte finns för att kunna planera 

nya teman. Stina säger: ” jag har varit lärare i fem år lite mer och det är en eller två nya idéer 

per år som jag lyckas komma på, nya teman, nya kopplingar till andra ämnen. Här har jag 

kunnat tänka efter och lägga ner energi, hittat råmaterial”. Lärarna menar att tiden som ligger 

mellan lektionerna idag går åt till så mycket annat som rör eleverna att det finns knappt tid att 

planera sitt eget arbete. Tiden som de då skulle behöva till att planera tillsammans med finns 

ännu mindre, berättar de. Även de andra lärarna nämner tidsbristen, men de arbetar på ett sätt 

som inte gör det avgörande. Bland annat Gunilla (Gp) utrycker att hon hinner bra, men beto-

nar att mycket tid utöver schemat läggs ner för eleverna. På rasterna diskuterar hon med sina 

kollegor medan det andra arbetet utförs efter arbetstid. 

 

Schemaproblem är också ett gissel för informanterna. Agneta (H) tycker att man kunde lägga 

in tom lektionstid där man kunde få arbeta med lite större projekt. Detta betyder att alla äm-

nen skulle få ge ifrån sig lite tid för att frigöra hela pass. Nackdelarna, som hon ser det, är att 

vissa ämnen blir gynnade av detta och andra missgynnade. Lösningen som lärarna har på det 

här dilemmat är att eleverna får arbeta med temat på lärarnas respektive lektioner. Detta tyck-

er lärarna fungerar tillfredsställande under tiden eleverna arbetar med projektet, problemet 

kommer vid redovisningstillfället. Bland annat Pernilla (Gp) och Stina (H) uttrycker att de 

känner sig kluvna. De vill vara med under redovisningen så att de med egna ögon kan bedöma 

uppgiften men säger att de ofta är schemalagda med en annan klass samtidigt eller får de ta av 

sin planeringstid.  

 

Stina (H) uttrycker också en oro över att vissa delar av svenskämnet skulle försvinna om man 

skulle arbeta mer ämnesövergripande.  
det beror på lite hur man kör ämnesövergripande, ibland kan det ju vara så att svenskan får bli att 
man skriver och pratar på svenska, man gör en muntlig redovisning, man skriver och då missar 
man ju att diskutera texter, man missar allt det här med grammatik, språksociologi, språkhistoria, 
litteratur och författare, det kommer inte med och det tycker jag är viktigt att det finns. 

 
Precis som personkemin är något väldigt positivt när det fungerar är det lika negativt när det 

inte fungerar. Alla lärarna poängterar, oberoende av varandra, detta som något grundläggande. 

De säger att man inte bara måste gå ihop som kollegor man måste också ha samma syn på hur 

undervisningen ska läggas upp. Arne (H) och Egon (H) säger att de gärna hade samarbetat 
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med fler ämnen men att de inte har riktigt samma syn på hur undervisningens innehåll som 

några av de andra lärarna. Enligt dem gör detta att samarbetet inte skulle gagna eleverna. 

 

Stina (H) anser också att man behöver vara på samma skola en längre tid. Dels för att lära 

känna kollegorna men också för att bättre ha koll på när eleverna ska läsa vad. Inom de hög-

stadieskolor hon arbetat på har man specificerat när man läser vissa delar. Detta kan enligt 

Stina göra det svårt att samarbeta med andra ämnen om man inte arbetar på skolan under hela 

processen utan bara kommer in under ett halvt eller ett år. 

5.6.3 Elever och ämnesövergripande arbete 

För elevernas del anser informanterna överlag att ämnesövergripande arbeten är något posi-

tivt, dock finns det elever som har svårare för arbetssättet. Det finns även en del elever som 

föredrar att arbeta i enbart svenskämnet utan inblandning av andra skolämnen. 

 

Lärarna som använder sig av ämnesövergripande arbeten inom svenskämnet säger att deras 

elever i stort ställer sig mycket positiva till arbetssättet. Pernilla (Gp) berättar dock att hennes 

elever ibland säger att de tycker att det är skönt att bara ha svenska. De menar alltså att de vill 

släppa sina yrkesämnen på svensklektionerna och att de kan tycka att ämnesövergripande ar-

beten är arbetsamma. Pernilla säger att hon lyssnar på elevernas synpunkter men att det kom-

mer att bli svårare med de nya kursplanerna för gymnasium -07, där infärgning betonas ytter-

ligare. 

 

Pernilla (Gp) och Gunilla (Gp) betonar också hur viktigt det är att man som lärare är överens 

om de yttre ramarna för ett projekt. Eleverna behöver få raka besked om vad som gäller och 

då är det viktigt att man har pratat ihop sig innan. Gunilla berättar hur det går till på hennes 

skola ”eftersom vi dricker kaffe ihop har vi konstant koll för det är oerhört viktigt att man inte 

säger olika saker. Inlämningstid är inlämningstid och må icke vara förhandlingsbar om det 

inte inträffar något oförutsätt. Vi måste ju alltså vara överens”. 

 

Ämnesövergripande arbeten tenderar gärna, enligt lärarna, att bli lite större. Lärarna uttrycker 

att detta kan vara en nackdel för de svagare16 eleverna men i samma andetag säger de att de 

                                                 
16 Informanternas egna förklaringar till uttrycken är; Svaga: både de som har svårare att ta till sig skolkunskaper, 
men även de som är omotiverade.  Starka: de elever som har fallenhet för, främst, teoretiska studier. 
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eleverna ändå behöver mycket hjälp. De är också överens om att de starka eleverna får mer ut 

av stora arbeten än de små, som kan upplevas som plottriga för en del. Agneta (H) uttrycker:  
det är ju klart det finns jätteduktiga och dom är ju stjärnorna här och dom som är mindre duktiga 
får man stötta upp väldigt mycket. Men jag menar i vilket arbete måste du inte göra det, jag tycker 
inte det är unikt för det här, men man brukar säga det är så synd om elever i sådana här stora arbe-
ten alltså elever som inte är så starka för dom klarar inte det men jag menar man får hjälpa dom 
här eleverna ändå. Jag kan inte se att det är så fasansfullt egentligen. Vi känner ju våra elever. 

 
Stina (H) för in ytterligare en dimension i problematiken med de svagare eleverna. De behö-

ver ofta en tydligare struktur och det kan vara svårt när arbetena blir större, enligt Stina. Även 

texterna kan bli för svåra för vissa och ” då kan det vara svårt att hämta lämpliga texter och 

jobbar man då ämnesövergripande så har man inte läroboken att stötta sig på”. Vidare säger 

hon också: 
Det är sällan man fångar upp någon som i vanliga fall inte har, det hade ju varit perfekt om det är 
projekt då är det dom här fem eleverna som tycker det är skoj, när vi jobbar med tema då är det 
dom här fem men det är det inte, det är samma fem hela tiden som det funkar för och samma fem 
som alltid ballar ur känns det som. 

 
Egon (H) vänder på problemet och hävdar att det är viktigt för eleverna att få misslyckas. Han 

tycker att det betydelsefullt att de får ta ansvar för de större projekten också och att det är lära-

rens sak att kunna vänta ut dem: ”om jag nu ser till att en elev hela tiden jobbar, då behöver ju 

eleven inte själv se till det och ta konsekvenserna av det. Om du sitter och inte gör ett dugg på 

hela arbetet, okey har du inte gjort något arbete, det är din sak, du har inte lärt dej det du ska”. 

Han menar att detta lär eleverna att ta ansvar för sina arbeten och att sådana misslyckanden i 

det långa loppet får bra effekter för mognaden hos eleverna.  

5.7 TEMADAGAR 

Åsikterna om schemabrytande temadagar, med ämnesövergripande innehåll, är bra eller inte 

varierar bland informanterna. En del tycker att de ofta tenderar att bli lite jippobetonade, med 

lite anknytning till skolans vardag. De flesta svarar också nekande på om temadagen kan vä-

vas in i svenskämnet. Några av de senare säger dock att eftersom man ofta diskuterar mycket 

under temadagarna så vinner svenskämnet på det.  De som är positiva säger att de tycker att 

det kan vara skönt för eleverna att få ett avbrott från skolans vardag. Det finns också några 

som utnyttjar temat för svenskämnets del.  

 

Egon (H) som i det stora hela ifrågasätter hur mycket lärarna själva kan påverka temadagarnas 

innehåll och placering, tycker att de borde kunna smälta in i undervisningen på ett bättre sätt 
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än de gör idag. Vissa temainslag som till exempel främlingsfientlighet, eller ANT17 borde 

istället genomsyra hela verksamheten. Han anser att sådana ämnen behöver diskuteras dagli-

gen och att det är lite fegt att lägga sådant en temadag. Faran är att vissa lärare inte behandlar 

vissa områden utan tycker att det är utagerat i och med temadagens genomgång. Arne (H) 

berättar om en temadag de nyligen hade på skolan. Dagen skulle vara schemabrytande för alla 

niorna på skolan och berörde delar inom samhällskunskapen. Arne tycker att temat för dagen 

var bra men informationen om vad den skulle innehålla kom inte till lärarnas kännedom för-

rän några dagar före den inföll. Dilemmat som han ser det är att innehållet visade sig passa 

hans åttonde klass utmärkt men dessa var inte välkomna. Han tycker därför att lärarna borde 

vara mer involverade i planeringen av temadagar och instämmer också i Egons åsikter ovan 

att temadagar borde för- och efterarbetas. 

 

Agneta (H) berättar om ett tidningsprojekt som var mycket uppskattat på den högstadieskola 

hon arbetar på. Där har de en vårshow som upptar en del av skolans elever under en hel veck-

as tid. Dessa elever är utspridda över alla klasserna vilket gör att vanlig undervisning skulle 

bli svår att bedriva. Agneta berättar att lärarna då bestämde sig för att bryta schemat för alla 

eleverna under samma tid, vilket gjorde att lärarlagen kunde erbjuda eleverna andra aktiviteter 

än de vanligtvis gör i skolan. Under ett år ledde hon ett tidningsprojekt. Eleverna bildade en 

redaktion och slutförde under veckan en tidning som såldes på skolan. Enligt Agneta var detta 

både uppskattat av eleverna och också mycket välgörande för elevernas språkliga kunskaper.  

5.8 FORTBILDNING OCH NYA STYRDOKUMENT 

Alla lärarna utom Agneta (H) uttrycker en frustration över sin fortbildningssituation. De säger 

att inriktningen på fortbildningen bestäms centralt på skolan och att alla lärarna sedan får ta 

del av denna. Alternativt skickas en grupp eller ett helt lärarlag iväg på utbildning. Lärarna 

menar att fortbildningen borde vara individuell och många önskar att det skulle vara mer äm-

nescentrerat än det är idag. Stina (H), till exempel, önskar sig mer fortbildning om elever med 

specifika svårigheter inom svenskämnet. Anledningen till den, som de uttrycker det, dåliga 

fortbildningssituationen är i samtliga fall en för liten budget. 

 

Pernilla (Gp), som aktivt söker olika sorters fortbildningar på egen hand, säger att sådana ini-

tiativ inte premieras från ledningshåll. Hon har gått många fortbildningar och berättar att det 

                                                 
17 Alkohol, narkotika och tobak 
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alltid är en kamp att både få pengar till utbildningen men också att kunna få kompensationsle-

digt för tiden. Eftersom det inte heller syns i lönekuvertet att man fortbildar sig ifrågasätter 

hon nu om det är värt att fortbilda sig så mycket på sin fritid som hon i nuläget gör. Nedan 

berättar Pernilla om en bokcirkel svensklärarna har på skolan: 
vi träffas och diskuterar två böcker per gång och träffas tre till fyra timmar och haft inläsningstid 
så får vi halva träfftiden i kompensationstid och det uppmuntrar tyvärr inte till vidare fortbildning 
även om vi nog är många som gör det i alla fall för vi tycker det ger oss själva någonting men det 
är väl en tidsfråga hur länge man orkar när man inte får något igen för det.  

 
Den enda som är nöjd med sin fortbildningssituation är Agneta (H). Hon berättar om att lärar-

na på hennes skola har enskilda medarbetarsamtal med rektor regelbundet. Under samtalen får 

läraren själv lägga fram sina åsikter vilken vidareutbildning man anser sig behöva för att bli 

en bättre lärare. Rektor har sedan möjlighet att komma med synpunkter. Därefter kan lärarna 

söka utbildningar som uppfyller var och ens syften, vilket sedan följs upp vid nästa medarbe-

tarsamtal.  

 

Om lärarna uttrycker en frustration över fortbildning som rör ny forskning är de istället över-

lag nöjda med hur nya styrdokument behandlas. De berättar att nya styrdokument arbetas ige-

nom metodiskt och att relativt mycket tid läggs ned på detta. Pernilla (Gp) berättar att de re-

dan börjar gå igenom de nya dokumenten för Gymnasium -07.  

 

Dock uttrycker några av lärarna en frustration över att byråkratin inom läraryrket har blivit så 

mycket större under senare år, Gunilla (Gp) illustrerar det som följer: 
jag är trött på alla dom här grejorna som fladdrar rundor som var himla jobbiga att skriva, du vet ju 
att byråkratin har svällt med kvadraten på hypotenusan det är ingen mååååtta på alla dessa planer 
varav av de flesta är mera till för någon annan än för oss. […] Man skall lägga mer kraft på ele-
verna och deras planer än på det andra […] det är ett kommunalt påbud som sipprar ner droppvis 
och som så småningom träffar i huvudet på lärare som kinesisk vattentortyr.  

 
Gunilla menar att även om dessa planer har en god intention, blir resultatet att de tar tid från 

eleverna istället för att göra deras utbildningssituation bättre.  

 

Enligt Gunilla ger inte heller formell fortbildning alltid det som de är ämnade att ge. Hon me-

nar att långa fortbildningssejourer ofta bortkastade. Om lärarna åker bort på en fortbildning 

under en dag eller flera är det kanske inte allt som är relevant för henne. Det hon istället sak-

nar mest, eftersom hon arbetar på en relativt liten skola, är ämneskollegor. På skolan Gunilla 

arbetar på finns det endast två svensklärare. Hon uttrycker en önskan att få träffa kärnämnes-

lärare som arbetar med liknande elevgrupper och utbyta erfarenheter med dem. På de flesta 
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fortbildningar hon varit på är det den sociala samvaron som gett mest. Möten med andra lära-

re och diskussioner med dem ger mycket mer än att sitta på ett föredrag, anser Gunilla. 
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6. DISKUSSION 
I detta kapitel kommer jag att visa informanternas svenskämnen i ett övergripande perspektiv. 

Diskussionen börjar med svenskämnet som helhet, med skönlitteratur och livskunskap som 

underrubriker. Därefter behandlas det ämnesövergripande arbetssättet. Slutligen diskuteras 

lärarnas fortbildningssituation. Som en sista rubrik har jag valt att kort reflektera över resulta-

ten och jag ger även några förslag till fortsatt forskning. I en del fall har jag valt att separera 

högstadie- och gymnasielärarna för att göra framställningen tydligare. 

6.1 UNDERVISAR LÄRARNA I SAMMA (SVENSK-)ÄMNE? 

För att få syn på likheter och skillnader i lärarnas sätt att se på svenskämnet i stort har jag valt 

att se på deras svar med hjälp av de klassificeringar jag presenterat i min forskningsbakgrund. 

Historiken beaktas också i relation till resultaten.  

 

Enligt Malmgren (1996) kan svenskämnet delas in i tre olika ämnesuppfattningar, svenska 

som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfa-

renhetspedagogiskt ämne. Denna indelning visade sig dock vara problematisk att använda på 

mina informanter. Först behandlas högstadielärarna, därefter gymnasielärarna.  

 

Montessoriläraren, Annika, intar en särställning gentemot de andra i min undersökning. Hen-

nes betoning på grammatik, ordkunskap och formalia gör att jag placerar henne i svenska som 

färdighetsämne. De andra lärarna är svårare att kategorisera. Stina (H) är den av lärarna som 

mest liknar Annika i sina resonemang, men de undervisningssätt hon beskriver är mer varie-

rade. I Stinas svar går det även att utläsa en strävan efter ett friare arbetssätt, vilket hon som 

relativt ny lärare inte säger sig ha haft tid att lägga en grund för. Arne (H) och Egon (H) kan 

jag inte placera över huvud taget. Eftersom undervisningen är baserad på de samhällsoriente-

rade ämnena blir svenskämnet mer en hjälp än ett eget ämne. För Agneta (H) är det erfaren-

hetspedagogiska ämnet närmast. Dock vet jag för lite om hennes arbetsmetoder för att med 

säkerhet kunna placera henne i det facket. 

 

Under intervjuerna framkommer det att de två yngsta lärarna, Annika och Stina, är de som har 

den mest formaliserade undervisningen (Malmgren, 1996). I den litteratur jag läst framstår 

detta som en mindre bra pedagogik. Detta synsätt präglar även de ämnesmetodiska värdering-
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ar som jag uppfattat att lärarutbildarna, på den högskola där jag genomför min lärarutbildning, 

företräder. Enligt den forskning jag har tagit del av betonar dock Montessoripedagogiken 

grammatik och satslära. Om arbetskorten stimulerar elevens sinne vet jag däremot inte efter-

som jag inte sett uppgifterna och de kommenteras därför inte i detta arbete.  

 

Malmgrens indelning i olika svenskämnen har forskats fram med grundskolan som grund. 

Hur fungerar de att applicera på gymnasielärarna? 

 

Evas (Gt) undervisning kan placeras i det litteraturhistoriska bildningsämnet. Hennes bas är 

skönlitteraturen och i arbetet med den varieras arbetssätten. De två andra är däremot svårare 

att kategorisera efter Malmgrens indelning. Pernilla (Gp) och Gunilla (Gp) arbetar inte i te-

man av det slag som karakteriserar det erfarenhetspedagogiska svenkämnet, men arbetssätten 

de använder sig av liknar denna inriktninga av svenskämnet mest. Av intervjun med Pernilla 

får jag också en bild av en funktionaliserad undervisning. Hon berättar att grammatiklärande 

sker i situationer där eleverna kan se ett sammanhang mellan korrekt språkuppbyggnad och 

det språk de själva använder. Svenskämnets innehåll influeras av elevernas yrkesämnen, för 

att göra detta mer meningsfullt för eleverna. Gunilla (Gp) är den av gymnasielärarna vars un-

dervisning är mest formaliserad. Hon säger att hon absolut inte vill prata om känslor, littera-

turhistorian lärs ut med katederföreläsningar, svenskämnet är enbart ett formaliaredskap i 

samband med elevernas yrkeslektioner och hon får tvinga eleverna att läsa skönlitteratur. I 

Malmgrens (1996) erfarenhetspedagogiska fack kan hon inte placeras in. Hon arbetar tvärt-

emot det sätt Nilsson (1996) förordar. Och hon använder inte skönlitteraturen som Molloy 

(2002) menar att man ska göra. Detta är tre tongivande röster inom svenskämnesdidaktisk 

forskning; är då Gunillas undervisning sämre än de andras? I mitt tycke är den inte det. Istället 

har hon anpassat svenskämnet både till sig själv och till de elever hon har. Eleverna uppvisar 

goda resultat och enligt henne ser de en mening med svenskämnet. Det om något måste väl 

vara en anvisning på att undervisningen fungerar?  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att informanternas svenskämnen är mycket olika var-

andra. Dagens kursplaner är inte konkreta vilket gör att den personliga tolkningen blir avgö-

rande för inriktningen på undervisningen. Marton & Booth (2000) bekräftar att detta är ett 

faktum för lärare överlag. Vid en historisk jämförelse går det att urskilja ett helt nytt sätt att se 

på svenskämnet. Från ett bestämt innehåll som har styrts av kursplaner och traditioner, till 

informanternas olika inriktning på sin undervisning. Inte ens grammatikundervisning som 



 44

varit så viktigt historiskt sett är längre ett absolut faktum enligt gällande kursplan, vilket ock-

så avspeglar sig i min undersökning. 

 

Frågan blir då vilken effekt detta har på eleverna. Skolan ska idag vara likvärdig och individ-

anpassad, och de ska alla nå samma mål. Men eftersom lärarna inte har samma undervisning 

kanske det är så att eleverna inte får likvärdiga kunskaper? I den historiska bakgrunden berät-

tas om gymnasieskolan som den såg ut tidigare, med olika svenskämnen för olika linjer. Den-

na uppdelning existerar även i min undersökning. Eva (Gt) arbetar på ett gymnasium med 

elever som är duktiga på ett teoretiskt plan och som i många fall går vidare till högre studier. 

Undervisningen är faktabaserad och hon förbereder dem att skriva på en högre nivå. Gunilla 

(Gp) och Pernilla (Gp) lägger upp sin undervisning på ett helt annat sätt. Deras elever behöver 

andra kunskaper, anser de, och svenskämnet anpassas efter deras behov. Brodow & Rinins-

land (2005) ser risker med kursplanens anvisningar. Jag är dock inte benägen att hålla med. 

Lärarna ser elevernas behov och anpassar undervisningen efter det. Det är kanske snarare så 

att det allmänna synsättet som finns idag; att skolan ska vara lika för alla, kan ifrågasättas?  

6.1.1 Bearbetning och användning av skönlitteratur  

Kursplanerna för både grundskolan och gymnasiet understryker det skönlitterära läsandet. 

Däremot betonas det inte i uppnåendemålen. Eftersom kursplanerna är abstrakta blir det upp 

till varje lärare att själv bestämma vilken tyngd man lägger på till exempel skönlitteratur. Ag-

neta (H) och Eva (Gt) till exempel poängterar att skönlitteraturen är deras bas medan synen på 

vilken vikt läsning av skönlitteratur ska ha skiftar bland de andra.  

 

Lärarna är överens om att det är näst intill omöjligt att hitta en bok som passar en hel klass. 

Det problemet är förståeligt, helst i en högstadieklass där individerna ofta är på mycket olika 

nivå i sin läsning och läslust. Idén som Stina (H) framför kan vara en lösning eller alternativet 

att de får välja böcker själv. Problemet för Gunilla (Gp) är dock att det både är svårt för henne 

att motivera till läsning men också att hitta böcker som skulle kunna intressera eleverna. Bro-

dow & Rininsland (2005) konstaterar samma sak i sin undersökning. Elever med specialin-

tressen är svårare att finna intressant skönlitteratur till om man vill att den identifikation som 

Molloy (2002) hävdar är så viktig, ska uppstå.  

 

Ett annat problem som Stina (H) berättar om är bearbetningen av skönlitteratur. Enligt Molloy 

(2002) bör litteraturen bearbetas genom värdegrundsfrågor och inte genom att kontrollera 
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läsförståelse. Stina säger också i intervjun att hon inte riktigt känner att det finns tid för att 

diskutera olika sorters livsfrågor med eleverna. Kanske ligger problemet där? Att man som 

lärare vill att eleverna ska göra en sak men genom sin undervisning visar en annan. Arne (H) 

och Egon (H) verkar däremot inte bekymra sig över att bearbetningen eleverna gör av skönlit-

teraturen enbart är i recensionsform. Detta kanske kan härledas till deras kombinerade ämne, 

som består av både svenska och samhällsorienterade ämnen, där de berättar att eleverna måste 

reflektera i sina arbeten. 

 

Endast tre av lärarna använder sig av skönlitteraturen i de ämnesövergripande projekten. 

Forskare som till exempel Molloy (2002) och Nilsson (1996) utgår däremot ifrån detta i sina 

undersökningar. Lärarna använder istället det ämnesövergripande perspektivet i andra sam-

manhang.  

6.1.2 Livskunskap 

I forskningsbakgrunden återges kritik mot grundskolans kursplan i svenska. Forskarna kan ha 

rätt i sin kritik att livskunskapen har en undanskymd plats i kursplanen, vilket blir tydligt i 

uppnåendemålen (Skolverket 2000). Men även i detta har lärarna tolkningsutrymme och kan 

därför själv välja vilken vikt livskunskapsfrågor ska ha inom svenskämnet. 

 

Agneta (H) tycker att det är naturligt och prata livsfrågor men menar att svenskämnet innehål-

ler mycket mer. Hon bekräftar därför inte Telemans (1991) farhåga att svenskämnet ska bli ett 

livskunskapsämne. Stina (H) däremot säger att hon tycker att livskunskapsfrågorna är för sto-

ra för svenskämnet och att det kan vara svårt att hinna med. Liksom Teleman anser hon att 

livskunskap är hela skolans uppdrag inte bara svenskämnets. Vad informanternas olika åsikter 

kan bottna i kan bara spekuleras om, det kan till exempel vara kulturskillnader skolorna emel-

lan. Dock antyder Stina att hon tycker det är svårt att behandla vissa livsfrågor som uppkom-

mer i samband med läsning av skönlitteratur. Dilemmat Stina uttrycker delar hon även med 

andra lärare. En forskare som tar upp problemet är Molloy (2002) som menar att lärarutbild-

ningen inte förbereder svensklärarna på att kunna hantera livsfrågor. Förmågan att få elever 

intresserade av skönlitteratur bygger enligt Molloy på att eleven kan relatera till böckerna man 

läser och även få möjlighet att prata om de frågor som dyker upp. Även om livskunskapsfrå-

gorna inte är synliga i uppnåendemålen är de flitigt behandlade i kursplanerna i övrigt. Men 

om svensklärare inte får någon utbildning i att diskutera livsfrågor är man i så fall utlämnad 

till sina egna självlärda kunskaper. Om forskare och läroplansförfattare tycker att det är vik-



 46

tigt att diskutera livsfrågor borde i så fall lärarutbildningarna påverkas till att premiera sådana 

diskussioner under utbildningen. Ett annat alternativ kan också vara det ämnesövergripande 

arbetssättet. Olika människor är ju bra på olika saker, så även lärare.  

 

Gunilla (Gp) hävdar däremot bestämt att hon tycker att eleverna har rätt till ett privatliv. Ett 

av argumenten som Malmgren (1986) återger är att elever ibland värjer sig mot att diskutera 

livsfrågor. Gunilla har då en poäng i sina resonemang att elever ibland behöver skolan som en 

fristad mot känsliga ämnen.  

 

Gunilla (Gp), Arne (H) och Egon (H) för också fram en delvis annan definition av ordet livs-

kunskap. Istället för att diskutera känslofrågor som kan vara arbetsamma för vissa elever och 

lärare kan man genom ämneskunskaper och ett bra bemötande ge eleverna ett solitt självför-

troende. Genom goda ämneskunskaper man tillägnar sig i skolan får man en bra självkänsla, 

vilket är viktigt och i högsta grad livskunskap, menar lärarna. Även det faktum att eleverna 

ska få misslyckas är en viktig erfarenhet. Jag anser att lärarna är något mycket viktigt på spå-

ren och att det är något alla lärare bör fundera på.  

 

Ett annat perspektiv på livsfrågor tar Brodow & Rininsland (2005) upp när de hävdar att några 

lärares politiska ideologi skiner igenom alltför mycket i diskussioner med eleverna. Detta är 

inget jag fått fram i min undersökning. Det är dock ofrånkomligt att man som lärare är påver-

kad av sina personliga åsikter. Även här kan ett ämnesövergripande arbetssätt vara lösningen. 

Om man som kollegor har olika åsikter kan eleverna få en mer nyanserad bild av allt från po-

litik till olika sexuella läggningar. 

 

Sammanfattningsvis i frågan om livskunskap tror jag att det viktigaste för eleverna är att lära-

re är ärliga. Gunillas (Gp) val att inte inlemma livskunskap i svenskämnet är ett utmärkt ex-

empel på det. Om lärarna inriktar sig på det de gör bäst kan skolan med arbetslagets hjälp ge 

eleverna heltäckande kunskaper i alla fall, vare sig det gäller politik eller andra livsfrågor. 

6.2 ÄMNESÖVERGRIPANDE ARBETE 

I forskningsbakgrunden har jag lyft fram resultat som visar att det finns både för- och nackde-

lar med ett ämnesövergripande arbetssätt. Ejeman & Molloy (2001) och Persson (2001) ger 

alla en mycket positiv bild av arbetssättet, medan Brodow & Rininsland (2005) har en lite mer 

fasetterad bild. Jag kommer nedan att relatera mina resultat till deras samt reflektera över det 
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ämnesövergripande arbetssättet i anslutning till lärandeteorier. Framställningen börjar med 

Jan Nilssons (1996) åsikter i ämnet. 

 

Nilssons (1996) definition på en tematisk undervisning passar inte in på mina informanter. 

Den vardag de beskrivit för mig gör att, till exempel, Nilssons anspråk på att eleverna ska 

kunna ha olika långa arbetspass är svåra att uppnå. Både lärarna på högstadiet och gymnasiet 

är bundna av sina scheman och i dagsläget skulle inte det arbetssätt som han förordar fungera 

på de här skolorna. Detta är i så fall en fråga för skolledaren att ta ställning till. Vill man att 

undervisningen ska spegla denna forskning behövs både schemabearbetning samt en samsyn 

hos lärarna. 

 

Jag kan dock urskilja två olika sätt att arbeta ämnesövergripande hos informanterna. Det ena 

är att svenskämnet står för formalia och strukturerar, medan innehållet är baserat på ett annat 

skolämne. Det andra är där svenskan står för en mjukare linje och förklarar sakförhållanden ur 

ett annat perspektiv. Som exempel på det förstnämnda har några lärare berättat att eleverna 

gör ett arbete där svenskläraren sätter betyg på formen och en annan lärare betygsätter inne-

hållet. Det arbetssättet har både högstadie- och gymnasielärare goda erfarenheter av. I det 

andra arbetssättet spelar skönlitteraturen en central roll. Lärarna tar hjälp av denna för att 

kunna diskutera existentiella frågor som kan ha sin bas i något annat ämne. I mitt tycke är 

båda sätten konstruktiva, man utnyttjar ämnets och svensklärarens specialiteter för att stärka 

ett innehåll som är hämtat från ett annat skolämne. 

 

Ämnesövergripande arbete kan ge svenskämnet ett intressantare innehåll, menar både Per 

Persson (2001) och merparten av mina informanter. Många av till exempel Gunillas (Gp) ele-

ver som tidigare haft dåliga erfarenheter av svenskämnet blir intresserade när de märker att 

språket är viktigt för dem i deras yrke. Intresset för ämnet gör också att de tillgodogör sig 

bättre färdigheter än de haft tidigare. Marton & Booth (2000) hävdar i sin forskning att in-

ställningen till det man lär sig är avgörande. Genom ett ämnesövergripande arbetssätt skulle 

då fler elever kunna skriva och läsa om något som intresserar dem. Detta skulle i förlängning-

en betyda att svenskämnet blir betydelsefullt även för omotiverade elever. 

 

Svårigheterna med ämnesövergripande projekt är ett flertal. Tidsbristen återkommer i stort 

sett alla intervjuerna, liksom personkemin kollegorna emellan. Samma åsikter har också 

kommit fram i Brodow & Rininslands (2005) undersökning. Detta problem uppstår inte när 
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man som lärare har två eller flera ämnen själv där man kan sudda ut ämnesgränserna. Om 

skolledare anser att ett ämnesövergripande arbetssätt är viktigt för svenskämnet och eleverna 

verkar det vara avgörande att de frilägger tid för lärarna, både för planering men också för att 

förbättra relationerna inom kollegiet.  

 

Det tematiska arbetssättet kan också passa mer eller mindre bra för vissa elever. Frågan är vad 

det betyder i förlängningen. Lärarna är överens om att stora arbeten är välgörande för de star-

ka eleverna, medan åsikterna om de svagare går isär. Men vad är då alternativet för de svaga 

eleverna? Några av lärarna hävdar att de eleverna behöver mycket hjälp vilket arbetssätt man 

än väljer. Ejeman & Molloy (2001) menar att ett ämnesövergripande arbetssätt ändå är det sätt 

som kan premiera även de mer omotiverade eleverna. För de som inte har den rätta motivatio-

nen är det kanske så som Arne (H) och Egon (H) säger; att man måste få misslyckas ibland 

och av detta lära sig att ta ansvar. 

 

Enligt mina informanter är temadagar överlag inget som tillför svenskämnet något. Många 

uttrycker också att de ofta står utanför skolans dagliga tillvaro och att ibland tenderar att en-

dast bli ett skönt avbrott för eleverna. Skolorna borde kanske tänka en gång till varför de har 

temadagar, ska det vara ett komplement till undervisningen eller pittoreskt inslag?  

 

Slutligen kommer jag att anknyta till de lärardeteorier jag återgett i forskningsbakgrunden. 

Lärarnas huvudargument för att arbeta ämnesövergripande är att man kan belysa ett ämnes-

område från flera olika håll och att eleven därmed skulle få en helhetssyn som kan vara svår 

att tillgodose inom endast ett ämne.  Piagets teorier om assimilation och ackommodation går 

ut på att lärandet sker i nätverk. Ju fler delar av detta nätverk som kan aktiveras vid inlärning 

desto lättare blir det att förstå nya saker. Detta borde vara ett starkt argument för ämnesöver-

gripande arbete, men det går att åstadkomma inom ett ämne också. Eva (Gt) till exempel, som 

inte tror på ett ämnesövergripande arbetssätt, använder sig av elevernas nätverk genom att 

berätta om sammanhangen runt litteraturen. Vidare hävdar Marton & Booth att lärande sker i 

”helheter” och att eleverna behöver ett sammanhang för att verklig kunskap ska uppstå. Detta 

tycker även Ejeman & Molloy och deras lösning är ett ämnesövergripande arbetssätt. Dock 

menar de att själva arbetssättet är viktigt. Huruvida ett ämnesövergripande arbetssätt är för-

kastligt eller ej beror snarare på hur läraren lägger upp undervisningen än på det ämnesöver-

gripande arbetssättet i sig. Brodow & Rininsland (2005) menar också att samverkan över äm-

nesgränserna inte automatiskt leder till att eleverna får ett bättre sammanhang och en djupare 
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förståelse för ämnesområdet. Inte heller kursplanerna säger mycket om det ämnesövergripan-

de arbetssättet. Samtliga lärare har dock under intervjuerna betonat variationen av sina arbets-

sätt som avgörande. För dem som är positiva till ett ämnesövergripande arbetssätt kan det 

kanske bidra till att variationsmöjligheterna blir större.  

6.3 FORTBILDNING OCH NYA STYRDOKUMENT  

Den frustration som mina informanter uttrycker över sin fortbildningssituation är i mitt tycke 

värd att uppmärksamma. Jag tolkar frustrationen som att lärarna skulle vilja fortbilda sig men 

att skolornas oförmåga att möta detta gör att de inte utvecklar sin fulla potential. Kanske är 

det så att många lärare skulle vilja arbeta på ett annat sätt än de gör idag men att kunskapen 

för detta saknas? Om man som skolledare vill att lärarna ska utvecklas och kunna göra under-

visningen för eleverna så bra som möjligt borde man premiera fortbildningen högre.  

 

I min undersökning uttrycker Gunilla (Gp) att hon hellre än att sitta på forskarföreläsningar, 

skulle vilja träffa kollegor med liknande elevgrupper. Brodow & Rininsland (2005) belyser i 

sin forskning att lärares kunskap ofta är tyst kunskap. Kunskapen är också inhämtad från sin 

egen undervisning eller kollegornas. Detta skulle ju betyda att det finns en oändlig kunskaps-

bank att hämta ifrån, kanske mindre vetenskaplig, men mer tillgänglig. Om det finns fler lära-

re som hyser samma åsikter som Gunilla vore detta en möjlighet för skolledarna att tillgodose 

lärarnas fortbildningsbehov inom ramen för en sträng ekonomi. Det skulle också kunna upp-

rättas en central kunskapsbank, inom till exempel kommunen, där lärare kunde få ta del av 

varandras erfarenheter.  

 

I gymnasiets nuvarande kursplan framhävs att elevens inriktning ska styra innehållet i kärn-

ämnena. I gymnasiets nya kursplaner som kommer 2007 kommer detta att betonas ytterligare. 

I min undersökning är två av åtta lärare inte intresserade av ämnesövergripande arbete och 

Pernillas (Gp) elever uttrycker att det är skönt att slippa yrkesämnena på lektionerna i svens-

ka. För elever och lärare med liknande inställning kommer kanske gymnasiets nya kursplan 

att bli problematisk. Under intervjun uttrycker bland annat Gunilla (Gp) att det är jobbigt med 

nya ”påbud” som kommer uppifrån. För de som blir färdiga lärare samtidigt som den nya 

kursplanen träder i kraft återstår det att se om det här blir ett problem eller om de och deras 

elever kan finna sig tillrätta med de nya riktlinjerna.  
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6.4 SLUTSATSER 

Slutsatserna som dras efter lärarnas intervjusvar är att deras svenskämnen ser fundamentalt 

olika ut. Olikheterna beror både på lärarens egen uppfattning om vad som är viktigt och på 

vilka elever denne har. Vidare anser flertalet av lärarna att skönlitteraturen är mycket viktig 

för svenskämnet men de använder den på olika sätt. Även inställningen till och användande av 

ett ämnesövergripande arbetssättet skiljer sig mellan lärarna. Detta arbetssätt har både för- och 

nackdelar för de som använder sig av det. De lärare som inte använder sig av ämnesövergri-

pande arbete har funnit andra undervisningssätt som passar dem och deras elever. Slutligen 

visar det sig att styrdokument och aktuell forskning är mycket viktigt för lärarna. 

6.5 REFLEKTIONER 

I inledningen beskrev jag min egen skoltid. Mina erfarenheter av denna gjorde att jag ansåg 

att en ämnesövergripande, elevbaserad undervisning vore den bästa. Jag har till vissa delar 

kvar denna inställning, men jag tror inte att ett ämnesövergripande arbetssätt i sig är lösningen 

på de problem jag upplevde i skolan. Arbetsmetoderna och en entusiasmerande lärare är 

mycket viktigare. Läraren måste tro på sitt sätt att arbeta, vilket detta än är, och eleverna ska 

känna att de tillgodogör sig nya kunskaper och växer. Genom undersökningen har jag sett att 

det går att utveckla svenskämnet, att göra det roligt och fyllt av innehåll som är meningsfullt 

för eleverna, vilket inte nödvändigtvis uppnås med ett heltematiskt arbetssätt. Kanske är det 

istället enklare att börja med sitt eget ämne som en del lärare har gjort och därefter engagera 

fler och fler kollegor.  

 

Det ämnesövergripande arbetssättet har många fördelar men även många svårigheter. I under-

sökningen har det framkommit att kollegiets samarbete är basen för att ett sådant arbetssätt 

ska fungera. Om alla arbetar mot samma mål blir det enklare både för elever och personal. 

Och ett lärarlag som är samspelt har bra förutsättningar att skapa en god lärandemiljö – vilket 

arbetssätt man än väljer.  

6.6  FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Under arbetet har jag fått många idéer till vidare forskning och några av dem finns nedan: 

 

- För merparten av lärarna är inte skönlitteraturen basen för de ämnesövergripande projek-

ten. Detta är dock utgångspunkt i de undersökningar som presenterats i litteraturgenom-
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gången. Genom en kvantitativ undersökning kan undersökas hur lärare överlag använder 

sig av ämnesövergripande arbetssätt, är skönlitteraturen basen för de flesta eller har de 

funnit andra vägar? En annan strategi kan vara en undersökning baserat på en kvalitativ 

metod. Målet med denna undersökning blir i så fall att ta reda på hur lärarna kommit fram 

till sina olika metoder att använda sig av det ämnesövergripande arbetsättet och vilka för-

delar de anser att deras lösningar har. 

 

- Hur påverkar lärares ämneskombination deras syn på svenskämnet? Kan det vara så att 

olika ämneskombinationer gör att man ser svenskämnets innehåll på olika sätt? 

 

- Hur påverkar fortbildning vilken syn läraren har på undervisning?  

 

- Livskunskap ska vara hela skolans ansvar. Som en del av detta finns sex- och samlev-

nadsundervisningen. Vilka lärare på skolorna tar hand denna och hur bedrivs den? Finns 

det likheter och skillnader skolorna emellan och vad kan detta bero på? 
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7. SAMMANFATTNING 
Arbetet tar sin utgångspunkt i personliga erfarenheter av skolvärlden, både från min grund-

skoletid samt från utbildningen på lärarhögskolan. Syftet med undersökningen är att ta reda på 

hur svensklärarna ser på sitt ämne samt vilka praktiska följder detta får för deras undervis-

ning. Undersökningen görs med en inriktning mot ett ämnesövergripande arbetssätt. 

 

Utifrån intervjuer undersöks åtta svensklärares förhållningssätt till svenskämnet. Lärarna ar-

betar på högstadiet och gymnasiet, både teoretiska och praktiska program finns representer-

ande. Mitt kontaktnät blev basen för valet av lärare, vilket gör att resultaten inte kan betraktas 

som generella; dock visar de en tendens som finns på skolorna. 

 

Den teoretiska bakgrunden innehåller olika forskares resultat inom ämnet. Områden som tas 

upp är; historik, gällande styrdokument, uppfattningar om svenskämnets innehåll, lärares 

fortbildning samt lärandeteorier.  

 

Med utgångspunkt i syfte och problemprecisering kopplas därefter det empiriska materialet 

till den teoretiska bakgrunden. Slutsatserna som dras i diskussionen är att lärarnas svenskäm-

nen ser fundamentalt olika ut. Detta beror både på lärarens egen uppfattning men också vilken 

sorts elever denne har. Lärarnas inställning och användande av det ämnesövergripande arbets-

sättet skiljer sig även åt. Områden inom svenskämnet, såväl baskunskaper som livskunskap, 

visar mer i detalj hur lärarnas inställning till olika moment visar sig praktiskt. Konsekvenser-

na av detta blir att eleverna får ta del av olika svenskämnen. Under intervjuerna framkommer 

det också att lärarnas fortbildningssituation borde förbättras. Resultaten problematiseras och 

lösningar föreslås där det är möjligt. 

 

Uppsatsen avslutas med en kort reflektion över resultaten samt några förslag till vidare forsk-

ning. 
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BILAGA 1 

 
2006-02-08   Jenny Crona 
Diskussionsunderlag inför intervju  044-12 61 55 
  0708-620541 
 
 
- Hur lägger du upp din undervisning i svenska? Vilka metoder och förhållningsätt har du? 

Vilka moment i svenskan tycker du är viktigast?  
 
- Tycker du att det finns ”stoffträngsel” i svenskämnet? Hur ser du på begreppet?  
 
- Finns det områden du är rädd skulle försvinna ur svenskämnet om undervisningen skulle 

bli mer ämnesövergripande? Vilka och varför tror du det? 
Om du i nuläget arbetar ämnesövergripande, tycker du att det finns vissa moment som 
inte riktigt hinns med? Vilka och varför tycker du det? 
 

- Hur bearbetar du skönlitteratur? Berätta hur och motivera varför du valt dessa sätt! 
 
- En del forskare talar om ”svenskan som livskunskap”. Hur ställer du dig till ett sånt be-

grepp? Tycker du att det hör hemma i svenskämnet? 
 
- Finns det risk för att sakinnehållet tar överhanden vid samläsning med andra ämnen, till 

nackdel för till exempel den estetiska eller känslomässiga upplevelsen av skönlitteratur? 
  
- I vilken utsträckning samarbetar du i nuläget med andra ämnen? Är detta något du skulle 

vilja ändra på? Varför? Kan du se några möjliga områden där du som svensklärare skulle 
kunna tillföra en ytterligare dimension till något av dina kollegors ämnesområden? 

 
- Hur gör ni på er skola? Finns det stora arbeten som hela klasser eller grupper gör till-

sammans, som temadagar och dylikt? Hur kommer svenskämnet in i dessa? Vilken är din 
inställning till det hela? 

 
- Vilka organisatoriska faktorer tycker du underlättar respektive försvårar ämnesövergri-

pande arbete på din skola?  
 

- Hur ser dina elevers inställning ut till ämnesövergripande projekt/arbeten? Tycker du att 
det finns elevgrupper som arbetssättet passar mer eller mindre bra? 

 
- Hur ser fortbildningen ut på din skola när det gäller information och integration av nya 

läroplaner, kursplaner, ny forskning etcetera. Finns det tid avsatt och hur arbetar ni i så 
fall? Om det inte finns någon fortbildning, hur önskar du att det hade sett ut?  

 
 
 
- Till gymnasielärarna: I Lpf 94 står det att svenskundervisningen ska spegla den av eleven 

valda inriktningen. Hur har detta diskuterats inom skolan? Om du arbetar på olika pro-
gram, hur skiljer sig din undervisning åt mellan de olika klasserna? 

 


