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Sammanfattning 

Jag har i detta arbete försökt ta reda på vad några svensklärare på gymnasiet undervisar om, 

hur de arbetar, vad eleverna uppskattar inom svenskämnet, samt vilka skillnaderna är mellan 

den gamla och den nya kursplanen. Metoden som har använts är intervju, och sammanlagt har 

sju svensklärare intervjuats.  

Tidigare forskning visar att innehållet i svenskundervisningen har varierat en del, och att det 

fortfarande gör det. Variationerna beror främst på vilket program man undervisar på, men 

också på lärarens tolkning av styrdokumenten, den skolkultur som råder på den aktuella 

skolan, yttre organisation med mera. 

Det som har framkommit i mina intervjuer är liknande, lärarna prioriterar det innehåll som de 

anser att eleverna behöver i framtiden. Det innebär att de lärare som undervisar på 

studieförberedande program lägger mer fokus på att lära eleverna skriva olika slags texter, att 

diskutera skönlitteratur och att undervisa om litteraturhistoria. Läraren som undervisar på de 

yrkesförberedande programmen koncentrerar sig snarare på att få sina elever att läsa och 

skriva över huvud taget. Faktorer som eget intresse och elevernas behov styr också. 

Eleverna uppskattar muntliga områden mest, vilket lärarna tror beror på att det upplevs som 

”enklare”, det kräver inte lika mycket arbete av dem. Elevernas utveckling märks också 

snabbt i det muntliga, vilket ytterligare kan bidra till att området uppskattas. 

Vad gäller skillnader mellan den gamla och den nya kursplanen framkommer att lärarna inte 

har ändrat sitt arbetssätt men att innehållet i kurserna har förändrats. Eftersom det bara är 

svenska 1 som är obligatoriskt, är det fler moment som måste hinnas med, jämfört med 

tidigare.  
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1. Inledning 

Svenskundervisningen på gymnasiet ska, enligt kursplanen, innehålla en mängd olika 

moment, från litteraturstudier till kunskap om språkförhållanden i Sverige och Norden. Hur 

ser det då ut i verkligheten? Hur tolkar dagens gymnasielärare svenskämnet? Vad undervisar 

de  om? Hur arbetar de för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt? Eftersom 

människor är olika ser detta förmodligen olika ut för olika lärare, även om alla 

förhoppningsvis följer kursplanen. Jag kommer i detta arbete försöka ta reda på hur några 

lärare tänker kring ovanstående frågor för att på så sätt få en inblick i vilka prioriteringar och 

val de gör för sina elever.  

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad några svensklärare undervisar om på 

gymnasiet. Jag vill ta reda på vad de prioriterar i sin undervisning, vad de lägger mest fokus 

på och hur de arbetar med ämnesinnehållet. Jag ska också undersöka om deras arbetssätt eller 

prioriteringar har förändrats/kommer förändras, med tanke på att gymnasieskolan har fått en 

ny kursplan.  

Mina frågeställningar blir alltså följande: 

 Vad anser lärare är det viktigaste i ämnet svenska? 

 Vilka moment uppskattas mest av eleverna? 

 Vilka skillnader finns mellan den äldre kursplanen och Gy11 och vad medför de för 

undervisningen? 

Jag har intervjuat ett antal lärare för att få svar på mina frågor. Först kommer jag att redogöra 

för den använda metoden, intervjun, därefter redovisar jag tidigare forskning. I resultatdelen 

redovisas varje fråga för sig för tydlighetens skull. I diskussionen resonerar jag kring 

resultatet och knyter an det till den tidigare forskningen. 
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2. Bakgrund 

Jan Thavenius skriver i Svenskämnets historia att svenska som skolämne fick en fast plats i 

alla skolformer först efter 1800-talets mitt
1
. Ämnet utvecklades då från att ha varit ganska 

obetydligt till att bli det mest centrala i undervisningen och ämnet fick fler uppgifter, mer tid 

och större vikt.   

Svenskundervisningen var från början två skilda ämnen, läsning och skrivning. Så småningom 

blev innehållet litteratur och svenska språket. 1882 slogs de två ämnena ihop till ett, kallat 

Modersmålet. 1962 infördes grundskolan och man ändrade då ämnets namn till Svenska. För 

att vara behörig till gymnasiet och vidare studier efter det, krävs numera att man har godkända 

kunskaper i ämnet svenska.  

Gymnasieskolan har precis fått en ny läroplan med tillhörande nya ämnesplaner, och för 

tillfället finns det alltså två olika system samtidigt. Här nedan görs en översiktlig presentation 

av innehållet i Svenska A (från år 2000) och Svenska 1 (från år 2011), samt en liten 

jämförelse. 

Båda kursplanerna tar upp vikten av att tillägna sig goda kunskaper i att tala inför andra, att 

aktivt delta i samtal och diskussioner samt att hålla ett föredrag inför publik. Svenska 1 

utvecklar detta lite genom att betona den retoriska arbetsprocessen, det vill säga att planera 

och genomföra en muntlig eller skriftlig presentation på ett metodiskt och strukturerat sätt där 

hänsyn tas till mottagare och situation. Förmågan att utforma texter, och ha kunskaper i 

språkriktighet är andra delar som finns med i båda kursplanerna, liksom att läsa texter och 

tillgodogöra sig innehållet. En utveckling i svenska 1 är att eleven dessutom ska ha förmågan 

att kritiskt granska texter. Svenska 1 tar också upp att eleverna ska ha kunskaper om svenska 

och internationella skönlitterära verk, dock finns kravet på att eleverna ska läsa skönlitteratur 

från olika tider och kulturer med i båda. Svenska A nämner användandet av skrivande för 

tänkande och lärande, denna skrivelse finns inte med i svenska 1. I Svenska 1 tas kunskaper 

om språkförhållanden i Sverige och Norden upp, samt språkets ursprung, vilket inte alls 

nämns i svenska A.  

                                                           
1
 Jan Thavenius (red.), Svenskämnets historia, Lund 1999, s.9 
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Tidigare var både svenska A och svenska B obligatoriska kurser, medan det numera endast är 

svenska 1 som är obligatorisk. Detta medför naturligtvis att fler moment finns med i svenska 

1 än i svenska A. 

3. Metod 

Den metod jag har använt mig av är en kvalitativ intervju. Jan Trost säger i Kvalitativa 

intervjuer att det är lämpligt att göra en intervju när man vill förstå människors handlande 

eller resonemang, och det är det som arbetet handlar om
2
. Fördelen med en intervju gentemot 

andra metoder är att man har möjlighet att ställa följdfrågor, be om förtydliganden och 

förklaringar, och även kontrollera att man har förstått rätt. Trost menar vidare att frågorna i en 

kvalitativ intervju bör vara så öppna som möjligt, för att på så sätt inte begränsa den 

intervjuade, dock måste det vara intervjuaren som styr
3
.  

Kvalitativa intervjuer brukar ha låg grad av standardisering och hög grad av strukturering
4
. 

Att en intervju har låg grad av standardisering innebär att intervjuaren tar frågorna i den 

ordning som passar för situationen, att man formulerar följdfrågor utifrån tidigare svar och så 

vidare. Intervjuerna kan alltså bli ganska varierade och skilja sig en del åt. Hög grad av 

strukturering betyder att intervjun handlar om det som den är tänkt att handla om och 

ingenting annat. Trost menar att intervjuaren bör göra en lista över frågeområden och ta upp 

delområden som är relativt stora. Frågorna bör hålla sig inom dessa områden och bör komma 

som följder av svaren. Intervjuaren måste vara lyhörd för den intervjuades tankegångar och 

vara följsam. 

I Forskningsmetodikens grunder påtalar Runa Patel och Bo Davidson att man bör vara 

noggrann med hur man formulerar frågorna
5
. Det är av största vikt att den intervjuade 

verkligen förstår frågorna, dessutom att han eller hon uppfattar frågorna så som det är tänkt. 

Man bör därför inte använda sig av svåra ord, eller fackuttryck, man bör undvika 

värdeladdade ord och även vaga, tvetydiga ord. Mina frågor formulerade jag på ett så enkelt 

sätt som möjligt, för att informanterna skulle förstå vad jag menade. Naturligtvis kunde jag 

förklara om det var någon som missförstod, eftersom det handlade om en intervju. Frågorna 

var relativt öppna och de intervjuade kunde prata ganska fritt, även om frågorna begränsades 

till att handla om det jag var intresserad av att veta. Frågorna formulerades utifrån det syfte 

                                                           
2
 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, tredje upplagan, Lund 2005, s.14 

3
 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, tredje upplagan, Lund 2005, s.14 

4
 Trost, s.21 

5
 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, fjärde upplagan, Lund 2011, s.78 
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jag hade för arbetet, och jag bedömde att jag med dessa frågor skulle kunna få svar på det som 

hade satts upp som frågeställningar.  

3.1 Genomförande 

Intervjuerna utfördes dels genom personliga möten, dels via telefon. De personliga mötena 

skedde hemma hos lärarna förutom i ett fall, eftersom vi inte lyckades få ihop tid att träffas 

dagtid på arbetsplatsen. Intervjuerna i hemmet blev avslappnade och trots att övriga 

familjemedlemmar var hemma blev vi inte störda. Endast en intervju genomfördes på 

informantens arbetsplats, och då i det arbetsrum hon sitter i. Vid detta tillfälle fanns en del 

andra lärare också i arbetsrummet och det var lite rörigt runt omkring, men informanten 

verkade inte störas av detta och intervjun kunde genomföras med klart fokus på frågorna. 

Vissa telefonintervjuer skedde dagtid när informanterna befann sig på arbetsplatsen, andra 

skedde kvällstid när informanterna befann sig hemma. 

Sammanlagt intervjuades sju lärare, det låga antalet berodde på svårigheten att få tag i 

personer som var villiga, och ansåg sig ha tid att ställa upp. Följaktligen kan inga generella 

slutsatser dras utan arbetet får ses som en fallstudie. Eftersom informanterna har rätt att vara 

anonyma har jag valt att kalla dem för Anna, Beata, Cecilia, Diana, Erik, Fredrik och Greta. 

Fem av informanterna är kvinnor och fyra av dem, Anna, Beata, Cecilia och Diana, arbetar på 

samma fristående gymnasium. Den femte kvinnan, Greta, arbetar på en kommunal 

gymnasieskola där hon undervisar på studieförberedande program. Två av informanterna är 

män och arbetar på två olika kommunala gymnasieskolor, Erik arbetar med 

studieförberedande program, och Fredrik med yrkesförberedande program. Sex av 

informanterna har arbetat ca 10-13 år som lärare, endast Greta är relativt ny i yrket som 

gymnasielärare, men har arbetat i flera år som lärare på grundskolan.  

3.2 Metoddiskussion 

Eftersom det var svårt att få tag på lärare som kunde ställa upp fick jag använda de 

informanter som fanns. Jag kan dock se att de lärare som arbetar på samma skola ger relativt 

samstämmiga svar, och studien skulle ha kunnat bli mer intressant om alla informanter hade 

arbetat på skilda skolor. Det skulle också ha blivit mer intressant att prata med fler lärare som 

undervisar på yrkesförberedande program. 

Vid intervjuerna ställde jag de frågor jag hade förberett men också en hel del följdfrågor, 

beroende på de svar jag fick. Jag antecknade under tiden informanterna pratade och kunde på 
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så vis klargöra de frågetecken som dök upp efter hand. En nackdel med att föra anteckningar 

samtidigt som man pratar är naturligtvis att man kan missa något. Då man som intervjuare för 

anteckningar sker också ett slags ”val” i fråga om vad som tas med i anteckningarna och inte, 

medvetet eller omedvetet. Eftersom anteckningarna sedan är det som finns kvar efter 

intervjun, och en del tid kanske har passerat så att man har glömt vad som verkligen har sagts, 

är man som intervjuare helt beroende av det som faktiskt antecknades. Detta är lämpligt att ha 

i åtanke vid bedömning av resultatet. Ett alternativ skulle kunna vara att spela in intervjun 

men det blir svårare i en telefonintervju, dessutom kanske informanten inte känner sig lika 

avslappnad. 

Det man aldrig kan vara säker på i en intervju är om informanterna verkligen svarar 

sanningsenligt eller om de svarar det som de tror förväntas av dem. Jag fick dock 

uppfattningen att alla lärare var trygga i sin yrkesroll och hoppas därför att de svarade ärligt 

på frågorna. Fördelen med en intervju gentemot en enkät är att jag kunde ställa följdfrågor 

och även be informanterna förklara om inte svaret framgick tydligt. Eventuellt hade man 

kunnat nå fler lärare med en enkät eftersom det inte tar lika lång tid att genomföra en sådan, 

som en intervju men jag tror att de svaren hade blivit ytligare än de jag fick vid intervjun.  

4. Forskningsöversikt 

Det som har skrivits tidigare i ämnet visar på en tydlig strävan från lärares sida att ”ena” 

svenskan till ett ämne. Dock verkar skillnaderna fortfarande bestå när det gäller svenskämnets 

innehåll, undervisningen ser helt enkelt olika ut på de studieförberedande programmen och de 

yrkesförberedande.   

Det varierande innehåll som präglar svenskundervisningen från 1960-talet och framåt, påtalas 

av Gun Malmgren i ett kapitel i boken Svenskämnets historia
6
. Hon talar om Lgy 65 där de 

olika elevgrupperna avgör innehållet och utformningen av undervisningen, vilket innebär att 

man på den här tiden kan säga att det finns två olika svenskämnen. I den treåriga 

gymnasieskolan ligger fokus på till exempel litterära termer och begrepp, kronologisk 

litteraturhistoria, epokstudier, historiska nyckeltexter och god och allsidig språklig förmåga. I 

fackskolan däremot fokuserar man istället på temastudier och basfärdighetsträning. 

Undervisningen är betydligt mer elevcentrerad och motivationsinriktad.  

                                                           
6
 Gun Malmgren, ”Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och motstånd”, Svenskämnets historia, red. 

Jan Thavenius, Lund, 1999 
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1970 kommer en ny läroplan för gymnasieskolan där de tre skolformerna gymnasiet, 

fackskolan och yrkesskolan sammanfogas till en skolform. Gun Malmgren menar att 

läroplanen är densamma medan kursplanerna skiljer sig åt. För svenskämnets del innebär 

detta att de treåriga linjerna har en kursplan och de tvååriga en annan. Hon kallar dem för ”det 

högre bildningsämnet” respektive ”det lägre färdighetsämnet”.  Det leder i sin tur till att 

svenskundervisningen ser mycket olika ut beroende på vilken linje man undervisar på. 

Skillnaderna i stoff kvarstår, de treåriga linjerna fokuserar fortfarande på kronologisk 

litteraturläsning medan de tvååriga koncentrerar undervisningen till färdighetsträning.  

Gun Malmgren skriver vidare att regeringen 1982 fastställde en ny kursplan i svenska, där alla 

elever skulle få samma undervisning, oavsett linje. Här finns tre huvudmoment att bygga 

undervisningen på, nämligen ”Muntlig och skriftlig framställning”, ”Språkets bruk och 

byggnad” och ”Litteraturstudium”. Dock lyckas man inte heller nu få ihop svenskämnet till en 

helhet utan skillnaderna mellan tvååriga och treåriga linjer kvarstår.  

Lars-Göran Malmgren talar i Svenskundervisning i grundskolan om svenskämnet som ”tre 

ämnen”
7
. Den första inriktningen kallar han ”svenska som ett färdighetsämne”, där eleverna 

tränar in olika språkliga kvaliteter som till exempel stavning, meningsbyggnad och 

kommatering, genom övning i olika moment. Detta innehåll hänger inte samman på något 

sätt. 

En annan inriktning är ”svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne”. Här är 

kulturarvet, och främst det litterära arvet, det centrala. Alla elever ska ges möjlighet att läsa 

vissa utvalda författare för att på så sätt få en gemensam kulturell referensram. Detta anses 

bidra till elevernas personlighetsutveckling. 

Den tredje inriktningen kallar Lars-Göran Malmgren ”svenska som ett erfarenhetspedagogiskt 

ämne”. Man utgår här mer från elevernas förutsättningar och erfarenheter, använder språket 

på ett funktionellt sätt och arbetar på ett sätt där elevernas självständiga arbete väntas ge dem 

kunskaper. Att läsa litteratur har en central roll för att utveckla elevernas förståelse för andra 

människor. 

Lars-Göran Malmgren menar att dessa tre ”ämnen” bör ses som teoretiska konstruktioner, och 

lärare ”blandar” förmodlingen lite från alla inriktningar i sin undervisning. Dock strävar man 

nog lite mer åt den ena eller den andra inriktningen, tror han. 

                                                           
7
 Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskolan, andra upplagan, Lund 1996 s.87ff 
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Även Per-Olov Svedner delar i Svenskämnet och svenskundervisningen upp ämnet i olika 

mindre delar
8
. Han hänvisar till Lars-Göran Malmgren, men gör en lite annan indelning. Han 

menar att ämnet ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin språkfärdighet, att utveckla sin 

skapande, språkliga förmåga, att utveckla sina kunskaper om språk och litteratur. Vidare ska 

det ge eleverna vägar till ökad livskunskap, möjlighet att utveckla personliga förhållningssätt 

till innehållet i svenskämnet, samt möjlighet att utveckla sina demokratiska attityder.  Svedner 

säger att lärare utifrån denna indelning skapar sin egen ”variant” av svenskundervisningen. 

Dessutom ser varianterna olika ut beroende på vilken klass man undervisar i. Naturligtvis görs 

valen också utifrån krav i samhället, elevernas sammansättning, och ämnets traditioner. Detta 

innebär krav på att eleverna får en undervisning som de har nytta av som samhällsmedborgare 

och som ger dem tillgång till högre studier. Undervisningen måste kännas relevant för 

eleverna och dessutom måste ämnet förmedla det väsentligaste inom litteraturvetenskap och 

nordiska språk.  

Svedner talar om två intervjuer som gjorts med yrkesverksamma lärare under två perioder. 

Här framkommer att undervisningen mer och mer blir elevcentrerad, istället för 

ämnescentrerad. I till exempel litteraturundervisning blir det viktigare att välja litteratur som 

berör eleverna, snarare än sådan som är representativ för det man undervisar om.  

Svedner själv förordar en svenskundervisning som innebär kunskap om och genom litteratur 

och språk, där den språkliga färdigheten används för att bearbeta och förmedla elevernas 

kunskap
9
. 

Ett problem som svenskundervisningen står inför är hur man ska förhålla sig till 

medierevolutionen. Svedner tror att många svensklärare är emot att låta ämnet förändras, att 

de saknar utbildning i detta och att de anser att de nya medierna inte hör hemma i ett 

modersmålsämne
10

. Dock anser han att det är viktigt för svensklärare att försöka se vad man 

kan använda medierna till. Eftersom eleverna använder de olika medierna blir lärarens uppgift 

att göra dem till medvetna användare.  

Lotta Bergman försöker i sin avhandling Gymnasieskolans svenskämnen ta reda på vilket 

innehåll svenskämnet får för eleverna och varför detta ser olika ut
11

. Hon menar att alla 

skolämnen har traditioner (synsätt, värderingar och ideal) som bevaras inom ämnet och som 

                                                           
8
 Per Olov Svedner, Svenskämnet och svenskundervisningen, Uppsala 2010, s.9f 

9
 Svedner, s.9 

10
 Svedner, s.80 

11
 Lotta Bergman, Gymnasieskolans svenskämnen, Malmö Högskola 2007, s.35f 
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styr undervisningen mer eller mindre. Dessa kan på sätt och vis vara begränsande och bör 

granskas kritiskt. Bergman säger att en lärares val av innehåll präglas dels av ämnets 

traditioner, dels av lärarens värderingar av eleverna och deras behov. Hon pratar om att 

innehållet i svenskämnet på gymnasiet till stor del beror på om programmen är studie- eller 

yrkesförberedande. Undervisningen styrs alltså av programtillhörigheten.  

Lotta Bergman hävdar också att skolan bevarar sociokulturella skillnader mellan eleverna 

eftersom olika program på gymnasiet har olika innehåll i sin undervisning
12

. Elever på 

studieförberedande program får ofta en undervisning som är mer inriktad på litteraturläsning 

och att formellt kunna uttrycka sig i tal och skrift, medan de yrkesförberedande programmen 

snarare präglas av populärkulturen inom svenskundervisningen. 

Lotta Bergman visar vidare på att skolkulturen och lärarkulturen på en skola präglar vad man 

undervisar om
13. Denna kultur skapas av lärarna på skolan och förs sedan vidare till 

nyanställda lärare. I detta fall blir kulturen ganska begränsande eftersom det är svårt att stå 

emot och förändra något som ses som en tradition.  

Vad gäller nya medier i samhället, till exempel film, teater, massmedia och IKT, säger Lotta 

Bergman i artikeln ”Svenskämnet och de kulturella förändringarna” att dessa har haft svårt att 

ta plats i svenskundervisningens innehåll
14

. Bergman säger att svenskämnet sedan lång tid 

tillbaka präglats av ett snävt kulturellt innehåll där nya medier inte har visats något intresse. 

Skönlitteratur har länge varit ämnets huvudsakliga innehåll medan ungdomarnas värld mer 

och mer präglas av de nyare medierna. Detta ställer alltså andra krav på skolan när det gäller 

att utveckla elevernas kommunikativa och kulturella kompetenser 

Stefan Lundström påtalar i sin avhandling Textens väg att det finns många faktorer som styr 

en lärares handlingar och att svenskämnet därför ser olika ut för olika lärare
15

. Först och 

främst finns naturligtvis läroplanen med tillhörande kursplaner, därefter nämns ekonomiska 

resurser, lärarens kunskaper, organisationens uppbyggnad samt betygssättning. En lärare utgår 

från sin egen uppfattning om mål och möjligheter och skapar tillsammans med nämnda 

faktorer ett eget handlingsmönster.  
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Även Gunilla Molloy talar om svenskämnets olika innehåll i boken Skolämnet svenska, och 

hon menar att det kan se olika ut, till och med på samma skola
16

. Svenskämnet är enligt 

Molloy en konstruktion och över tid förändras innehållet. Vad som är ämnets kärna går inte 

att fastslå utan endast vad som bör vara kärnan. Det är läraren som utifrån sina intressen och 

sina värderingar, utformar ett svenskämne som passar hans eller hennes elever.  

Susanne Parmenius-Swärd skriver i sin avhandling Skrivande som handling och möte att 

lärare undervisar utefter sina tankar och idéer om lärande, samtidigt som de är en del av den 

kultur som råder på den aktuella skolan
17

. Denna kultur styrs av traditioner, vanor, normer och 

maktordningar. Parmenius Swärd menar att det de undervisar om är en blandning av egna 

ställningstaganden och rutinmässiga aktiviteter utförda utifrån vana och tradition. 

I Såpor istället för Strindberg? talar Christina Olin-Scheller om politikens stora inflytande 

över vad som undervisas om i skolan
18

. Styrdokumenten bär på politiska värderingar och 

uppvisar olika åsikter om kunskap och lärande. Hennes undersökning visar också att lärare på 

studieförberedande program tenderar att ägna mer tid åt litteraturhistoria och kanoniserade 

skönlitterära texter än lärare på yrkesförberedande program. Olin-Scheller menar att detta i 

praktiken innebär att de förstnämnda eleverna får tillgång till svenska som ett ”högre” 

bildningsämne, medan de andra bara får en ”light”-version
19

. För att alla elever ska få 

möjlighet att utveckla sina kunskaper inom ämnet svenska måste innehållet vara detsamma 

för alla, även om metoderna kan se olika ut.  

5. Resultat 

Här nedan kommer jag att redogöra för de svar jag har fått i mina intervjuer. Jag har valt att 

behandla en fråga i taget. 

5.1 Det viktigaste i ämnet svenska 

På frågan om vad som är det viktigaste för eleverna att få med sig från svenskundervisningen 

på gymnasiet, svarar de fyra från det fristående gymnasiet, Anna, Beata, Cecilia och Diana, att 

förmågan att använda sitt språk i olika sammanhang är viktig. De säger vidare att eleverna bör 

kunna anpassa sitt språk till olika situationer, de bör vara medvetna om vad det innebär att 

uttrycka sig på olika sätt, både skriftligt och muntligt. Beata vill ge sina elever förmågan att 
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17
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använda språket som ett maktmedel för att kunna nå dit de vill. Hon anser att den som kan 

konsten att prata för sig, kommer betydligt längre i samhället, än den som saknar denna 

förmåga. Hon vill göra dem medvetna om vilken fördel de kommer att ha av att kunna 

använda sitt språk på olika sätt. 

Diana nämner att hon vill göra eleverna redo för vidare studier, bland annat genom förmågan 

att kunna skriva akademiskt. Hon vill att de ska känna sig bekväma och säkra i sitt skrivande 

när de kommer till universitet eller högskolor. 

Alla fyra anser att retoriken är viktig, att kunna tala inför andra och känna sig bekväm med 

det. De vill också att eleverna ska kunna argumentera för sina åsikter och formulera sig på 

lämpliga sätt, beroende på kommunikationssituationen. Betoningen på det verbala skiljer de 

fyra lärarna på friskolan från de tre övriga. 

Erik nämner också förmågan att kunna uttrycka sig i olika sammanhang, men pratar även om 

vikten av att kunna producera olika slags texttyper, samt att kunna läsa och förstå både 

skönlitteratur och sakprosa. Han anser vidare att det är viktigt att eleverna lär sig använda 

källor, och att hänvisa till dem, på ett korrekt sätt, samt att de ska vara källkritiska. 

Greta pratar en hel del om språkriktighet, hon vill att de ska få kunskap om ett korrekt sätt att 

uttrycka sig, och känna sig säkra på detta i olika sammanhang. Hon tycker också det är viktigt 

att eleverna kan skriva egna texter som ”fungerar i sitt sammanhang”, säger hon. Här nämner 

hon att hon gärna låter eleverna skriva texter som är verklighetsanknutna, eleverna blir mer 

motiverade och känner att de kommer att ha nytta av detta i framtiden. Härigenom blir 

resultatet bättre och kunskapen hos eleverna större, tror hon. Att ge eleverna en god 

läsförmåga anser Greta också är en väsentlig del av svenskundervisningen på gymnasiet. 

Eleverna måste kunna läsa texter av olika slag, ta till sig innehållet samt vara kritiska till detta 

innehåll.  

Fredrik skiljer sig lite från de andra på den här frågan och pratar en hel del om att använda 

svenskundervisningen för att utveckla elevernas personligheter. Han vill att de ska förstå att  

till exempel litteraturläsning kan utveckla dem som människor, även om hans elever oftast 

inte är speciellt intresserade av läsning. Han väljer därför gärna litteratur som är lätt för 

eleverna att ta till sig och hoppas att på så sätt väcka deras intresse för detta. Dock nämner 

även han vikten av att kunna läsa och skriva för att kunna delta i samhället på ett bra sätt.  

 



13 
 

5.2 Prioriteringar i undervisningen 

Vad man prioriterar i sin undervisning är liknande när det gäller de fyra lärarna på det 

fristående gymnasiet. De nämner alla att de naturligtvis följer Skolverkets krav på innehåll, 

men att de ändå prioriterar retorik, det vill säga förmågan att tala inför andra. Cecilia anser att 

just retorik har blivit lite av skolans ”profil”, även om den inte är uttalad. Hon säger att det är 

något som alla arbetar mycket med utan att det egentligen har diskuterats fram. Anna 

prioriterar även argumentation men säger att hon gärna jobbar med elevernas muntliga 

färdigheter allmänt. På frågan varför hon föredrar just detta säger hon att hon själv tycker det 

är intressant, men också att elevernas utveckling visar sig snabbt, att de själva snabbt märker 

en förbättring, och det får dem intresserade. Hon anser vidare att presentationsteknik är 

viktigt, bland annat för att kunna hålla intressanta föredrag, och verkligen ”bli lyssnad till”. 

Hon tror att elever som kan hävda sig muntligt har en stor fördel gentemot andra i livet.  

Diana prioriterar, förutom retorik, även skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. Detta 

tycker hon är extra viktigt numera, eftersom sms-språk, bloggar och liknande ”suddar ut” 

gränserna lite grann. Hon anser att eleverna har ganska svårt att förstå att man inte kan skriva 

som man talar. Hon vill medvetandegöra dem om att de blir behandlade utefter sitt sätt att 

skriva och uttrycka sig, och att det är viktigt att förstå skillnaden.  

Både Beata och Cecilia svarar att de arbetar med lite olika innehåll, beroende på 

klassammansättningen och elevernas intressen. De prövar sig fram för att hitta arbetssätt och 

innehåll som passar dem själva och de aktuella eleverna. De anser båda två att undervisningen 

blir bättre och mer intressant för eleverna om de är intresserade och ser nyttan med det, de lär 

sig då mer.  

Erik prioriterar skrivande av olika slags texttyper i sin undervisning. Han anser att det finns 

ett stort behov av att kunna skriva på olika sätt, att känna till vad som är typiskt för en novell, 

tidningsartikel, krönika och så vidare. Eleverna har svårt med detta och han arbetar ganska 

intensivt med att få eleverna att lära sig de olika genrerna. Det som han själv tycker är roligast 

att jobba med är språksociologi
20

 och det är också det område där han upplever att han får bäst 

gensvar från eleverna. Han anser att det är viktigt att eleverna blir medvetna om vilken bild de 

ger av sig själva när de uttrycker sig på ett visst sätt, att de får kunskap om skillnader i 

språkbruk och att de lär sig vad som passar i vilket sammanhang. Erik svarar också att han 
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 Läran om språket i förhållande till samhälle och även användandet av språket som ett socialt fenomen. (NE) 



14 
 

gärna arbetar med läsning och diskussion av skönlitteratur. Eleverna behöver få lära sig att 

läsa olika slags skönlitteratur, att kunna tolka och analysera budskap och företeelser, och även 

kunna dra paralleller och göra jämförelser mellan olika verk. Han vill gärna få eleverna 

intresserade av läsning. Litteraturhistoria är ett annat område han brinner för, detta delas dock 

inte av speciellt många elever.  

Fredrik återkommer även i denna fråga till elevernas utveckling av den egna personligheten, 

och han prioriterar därför det egna skrivandet. Han anser att eleverna genom att träna sin 

förmåga att skriva personligt, att strukturera sina egna tankar och åsikter utvecklas på ett 

personligt plan. Han vill att eleverna ska komma underfund med var de själva står i olika 

frågor, hur de resonerar och vad de anser om olika företeelser. Vidare prioriterar Fredrik 

läsning av skönlitteratur. Den gymnasieskola han arbetar på har ett läsprojekt som innefattar 

hela skolan och de satsar ganska mycket tid på detta projekt. Fredrik betonar vikten av att 

göra eleverna läsvana, och få dem att ta till sig skönlitteratur. Han menar att många av 

eleverna på de yrkesförberedande programmen känner ett ganska stort motstånd mot att läsa 

skönlitteratur, och han vill hjälpa dem att komma över denna ”tröskel”. Han vill få dem att 

uppskatta läsningen och kunna bli ”fångade” av innehållet. Han tycker inte att det spelar så 

stor roll vad de läser, bara att de gör det. 

Greta prioriterar skönlitteratur i sin undervisning eftersom ”den kan användas på så många 

olika sätt”, säger hon. Framförallt anser hon att läsning av skönlitteratur kan utveckla 

elevernas tänkande och även deras personlighet. Hon tycker att eleverna under gymnasietiden 

är ganska osäkra på sig själva och vilka de är, och Greta tror att skönlitteratur kan vara ett 

verktyg för att ”hitta sig själva”, att bli trygga människor. Eleverna analyserar texterna, 

antingen enskilt eller i grupp och Greta tror att just diskussioner är mycket utvecklande för 

eleverna. Vidare pratar Greta om att använda skönlitteraturen för att arbeta med till exempel 

språkriktighet och även grammatik. Genom att använda ”riktiga texter” anser hon att 

undervisningen blir mer knuten till verkligheten, vilket hon återkommer till som en viktig 

aspekt även här. Slutligen nämner Greta att hon gärna låter eleverna arbeta med skrivande 

som förberedelse för högre studier. Hon tycker det är viktigt just på de teoretiska 

programmen, att eleverna lär sig skriva på ett akademiskt sätt för att de ska känna sig 

förberedda för universitetsstudier så småningom. 
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5.3 Ämnesområden som uppskattas av eleverna 

Anna, Cecilia, Diana och Erik tror att eleverna uppskattar språksociologi mest. Eleverna 

uppskattar att bli medvetna om skillnaderna i att uttrycka sig på olika sätt, och vilka signaler 

detta ger. De tycker också att det är intressant att lyssna på hur andra människor uttrycker sig 

och hur det då skulle kunna tolkas. Flera av lärarna nämner i detta sammanhang också arbetet 

med dialekter och sociolekter. Den fristående gymnasieskolan har riksintag vilket innebär att 

de får elever från hela Sverige, och arbetet med elevernas olika dialekter blir här speciellt 

intressant. Även Erik menar att eleverna uppskattar att arbeta med dialekter och sociolekter, 

och tror att det kan bero på att det är ett ganska ”enkelt” ämne och att det är lätt att ta till sig. 

Han tror också att det kan bero på att det är ett ”muntligt” ämne, man pratar mycket och det 

innebär inte speciellt mycket skrivande för elevernas del, vilket upplevs som positivt. Det 

muntliga är något som även Anna och Greta pratar om, de menar båda två menar att eleverna 

ofta känner ett motstånd mot att skriva och därför upplever de att eleverna uppskattar det 

mesta inom svenska, bara det handlar om muntliga områden. Greta anser dock att eleverna 

behöver träna en del innan de känner sig säkra, och hon tycker att man borde arbeta mer med 

detta redan på högstadiet, eller allra helst i ännu yngre åldrar. Även Beata och Cecilia kommer 

in på det muntliga och anser att eleverna är mycket intresserade av att få diskutera olika 

företeelser, att få delta i debatter av olika slag. Beata brukar samarbeta med 

naturkunskapsläraren och engagera eleverna i olika debatter som handlar om de 

arbetsområden de jobbar med där. Diana tycker att eleverna brukar bli ganska intresserade av 

retoriken så småningom, när de blir vana och känner att de behärskar tekniken. Hon upplever 

dock att de måste jobba en del med det innan de kan uppskatta det. Drama är något som Diana 

arbetar en del med och hon upplever att eleverna tycker om detta. De arbetar med olika 

dramaövningar men spelar också en del teater. Hon tror att eleverna gillar att ”ta på sig en 

roll”, att få vara någon annan. Hon tror också att det bygger upp elevernas självkänsla och att 

det uppskattas av dem av den anledningen.  

Fredrik upplever att hans elever främst uppskattar film och andra medier. De tittar gärna på 

film men tycker också om att diskutera och analysera film. Han nämner att ju mer kunskaper 

de har om film och filmteknik, desto mer gillar de att diskutera det.  

Tre av lärarna, Cecilia, Fredrik och Greta menar att en del elever tycker om att skriva. Cecilia 

säger att hennes elever brukar tycka om att skriva miljöbeskrivningar medan Fredrik menar att 

hans elever uppskattar att få tänka till och skriva ner sina tankar kring olika frågor eller 
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företeelser i samhället. Han säger att eleverna lättare kan strukturera sina tankar och åsikter 

om de skriver ner dem, sedan blir det lättare för dem att presentera dem för andra. Greta pratar 

om elevernas intresse för att skriva texter av olika slag med anknytning till deras eget liv. Hon 

säger att ”eleverna i den här åldern är ganska självupptagna och därför skriver de gärna om 

sig själva och det som finns runt omkring dem”. Hon anser att de har ganska svårt att ”lyfta 

sig till en högre nivå” och därför pratar de hellre om sig själva och sina egna åsikter i sina 

texter, det är enklare.  

Cecilia, Fredrik och Greta pratar också om att eleverna gillar skönlitteratur och att diskutera 

det. Cecilia tror att detta beror på att hon själv är väldigt intresserad av skönlitteratur, hon tror 

att det avspeglas i hennes undervisning och ”smittar av sig” på eleverna. Fredrik menar att det 

hans elever tycker om är att jämföra äldre litteratur med modern litteratur, detta anser han 

vara ett bra sätt att närma sig litteratur som upplevs vara lite svårare. Greta säger att eleverna 

brukar tycka om att jobba med ett projekt som handlar om att läsa en bok som sedan har blivit 

filmatiserad, och därefter göra en analys där man jämför likheter och skillnader. Detta projekt 

knyter an till elevernas verklighet och är relativt enkelt för eleverna att göra, och Greta säger 

att ”det som är lätt är roligt”. 

Beata skiljer sig lite grann från de övriga lärarna, hon anser egentligen inte att innehållet har 

så stor betydelse för om eleverna gillar ett arbetsområde eller inte. Detta beror istället på, 

enligt henne, vilken metod man som lärare använder, hur arbetsområdet läggs upp och 

framförallt vilket engagemang läraren har. 

5.4 Hur lärarna arbetar med olika områden 

På frågan om hur man arbetar med olika arbetsområden har informanterna valt ut några 

områden där de redogör för arbetssättet. Anna, Beata, Cecilia, Erik och Fredrik inleder med 

att prata om litteraturhistoria. Anna säger att hennes elever brukar få läsa texter från en 

bestämd epok, sedan analyseras texterna gemensamt i klassen utifrån språk, karaktärer, tema 

och så vidare. Parallellt har hon föreläsningar om epoken, hon berättar om typiska drag, kända 

författare och verk. Avslutningsvis har de ett seminarium där elever och lärare gemensamt 

diskuterar de lästa texterna i relation till det de har lärt sig på föreläsningarna. Anna menar att 

”gemensamma diskussioner gör att eleverna lär av varandra, de ser innehållet från olika 

synvinklar och alla kan bidra med något”.  
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Beata håller också föreläsningar om olika epoker, hon vill att de härigenom ska få en grund att 

stå på inför det fortsatta arbetet. Eleverna får sedan fördjupa sig inom olika epoker och 

presentera detta antingen skriftligt eller muntligt. Ibland läser Beata högt ur något eller några 

verk, ibland får eleverna läsa något verk på egen hand. Ofta brukar Beata låta eleverna 

dramatisera ett avsnitt ur något de läst från en viss epok, till exempel romantiken. Publiken får 

sedan gemensamt diskutera hur detta skulle ha sett ut om samma avsnitt hade utspelats 

exempelvis under  renässansen istället. Vidare försöker Beata prata en del om olika 

Nobelpristagare, och jobba en del med dem och deras texter. 

Cecilia säger att hon arbetar lite mer traditionellt med litteraturhistoria, hon håller 

föreläsningar om olika epoker och eleverna får läsa olika texter som är tidstypiska. Här brukar 

hon dela in dem i mindre grupper och inom gruppen läses samma text. Diskussionerna inom 

gruppen brukar bli intressanta. Hon visar också en del film ”för att göra det hela lite 

lättsammare”. Som avslutning får eleverna jobba med instuderingsfrågor för att på det sättet 

visa vad de har lärt sig.  

Även Erik håller traditionella föreläsningar, han ”gör vissa nedslag” i olika epoker, som han 

bedömer är viktiga för eleverna att få med sig. Han använder även internet en del för att visa, 

ge exempel och så vidare. Eleverna läser vissa verk i sin helhet och utdrag ur vissa. Han 

upplever ett ganska stort motstånd från elevernas sida när det gäller att läsa hela verk och han 

försöker välja de mest ”lättsamma” från den aktuella epoken. Gemensamt diskuteras sedan 

innehållet, språket, formen och berättartekniken i relation till det eleverna har lärt sig på 

föreläsningarna. Dessa diskussioner upplevs som positiva, eleverna känner oftast att de har 

något att säga och diskussionerna brukar bli bra.  

Fredrik säger att han bara ytligt brukar prata om olika epoker i litteraturhistorien och nämna 

några typiska författare för de olika epokerna. Han koncentrerar sig sedan på vissa författare 

och gör mer ingående presentationer av dem för eleverna, till exempel Rousseau, Shakespeare 

och Dostojevskij. Eleverna får därefter träna skrivande ihop med litteraturhistoria, ibland får 

de i uppgift att skriva en insändare i Rousseaus anda eller en artikel om Dostojevskij. Fredrik 

säger att ”eleverna måste känna till författarna ganska bra för att kunna skriva bra texter”. En 

annan uppgift de kan få är att göra en idéskiss till dramat Romeo och Julia, och sedan försöka 

”sälja in den” hos klasskamraterna. Han visar också en del film och diskuterar olika frågor 

som till exempel karaktärer, miljöer, intrig och symbolik med eleverna. Fredrik nämner 

återigen motståndet mot läsning och litteratur, och hävdar att de författare och verk han väljer 
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snarare är sådant som han tror att eleverna kommer gilla, än sådant som ”bör ingå i 

undervisningen om litteraturhistoria”. 

Läsande av skönlitteratur är något som en del lärare väljer att berätta om. Jag redovisar i detta 

avsnitt även hur de arbetar med läsförståelse eftersom det hänger ihop lite grann. Greta 

berättar att hon låter eleverna läsa hela eller delar av olika verk som hon väljer ut. Dessa 

diskuteras i grupper och redovisas sedan, ibland utifrån olika perspektiv. Anledningen till att 

Greta själv väljer vad som ska läsas och inte låter eleverna bestämma är att hon vill att de ska 

utveckla sitt läsande och om de får välja själva blir det samma sorts litteratur hela tiden. När 

hon väljer presenteras istället eleverna för många olika slags texter. Erik säger att han brukar 

låta eleverna välja mellan tre olika titlar inom samma tema, sedan analyseras dessa gruppvis. 

Det han vill att eleverna diskuterar är innehållet, formen, språket och berättartekniken.  Han 

poängterar här att det är viktigt att ”välja böcker som det finns något att prata om”. Vad gäller 

läsförståelse låter Erik eleverna läsa olika slags texter, till exempel noveller, artiklar och så 

vidare. De pratar om vad som karakteriserar de olika texterna och även vad de handlar om, 

budskap, med mera.  

Fredrik berättar om skolans läsprojekt, vilket innebär att eleverna läser 20 minuter per dag, 

fyra dagar i veckan. Läsprojektet håller oftast på under hela gymnasietiden. När eleverna 

börjar på skolan får alla göra ett läshastighetstest, detta följs dock inte upp. Uppgifter som 

eleverna kan få inom projektet är till exempel ”Vad läser du nu? Berätta om din bok”. Fredrik 

menar att många av eleverna på hans gymnasieskola inte gillar att läsa, eller läser väldigt lite, 

och därför tror han att läsprojektet fyller en stor funktion. Ibland arbetar han med läsning av 

gemensamma böcker, de har ett antal klassuppsättningar på skolan, till exempel Låt den rätte 

komma in, Jag är Zlatan och Små citroner gula. Han väljer oftast moderna böcker eftersom 

”eleverna inte är intresserade av äldre litteratur”. Han arbetar tillsammans med eleverna med 

ett antal frågor, både faktafrågor och frågor som kan ha olika svar. Han försöker också lära 

eleverna att läsa ”mellan raderna”.  Författarbesök är ytterligare ett försök att få eleverna mer 

intresserade av läsning. Fredrik berättar att de har haft besök av bland annat Björn Ranelid 

och Torgny Karnstedt. Fredrik tror att dessa besök är väldigt värdefulla, litteraturen blir mer 

levande och eleverna blir mer personligt berörda.  

Cecilia säger att hon inte jobbar speciellt med läsförståelse, men att hon låter eleverna läsa 

ibland och sedan skriva bokrecensioner. Diana berättar att hennes elever får läsa olika slags 

texter som de sedan diskuterar. Ibland får de också skriva något om dem. 



19 
 

Vad gäller skrivande berättar Anna att hon brukar arbeta med argumenterande texter ganska 

mycket, eleverna lär sig skriva insändare, debattartiklar och så vidare. Detta arbete sker ofta 

tillsammans med SO-läraren och eleverna får argumentera för eller emot någon fråga som 

behandlas på dessa lektioner. Att arbeta ihop på detta sätt ger en mer ”verklighetstrogen” 

situation än om man bara hittar på ett ämne som eleverna ska skriva om. Anna jobbar också 

med skrivande av bokrapporter.  

Beata arbetar en del med språkriktighet, och ger eleverna övningar på detta. Hon låter också 

eleverna skriva kortare texter av olika slag. Hon ger sedan feed-back och kommenterar vad de 

ska tänka på till nästa gång.  

Även Cecilia koncentrerar en del av undervisningen till språkriktighet. Hon låter eleverna få 

träna olika moment och har sedan prov på detta. Hon upplever att eleverna har stora luckor 

när de kommer till gymnasiet och behöver jobba mycket med ”baskunskaper”. Cecilia jobbar 

också med att skriva argumenterande texter, och hon ger dem en mall som de kan följa.  

Diana nämner också elevernas bristande kunskaper vad gäller språkriktighet. ”Jag måste till 

och med jobba med punkt och stor bokstav!”, säger hon. I årskurs tre får eleverna lära sig att 

skriva olika genrer, och vad de olika genrerna innebär. Detta kan till exempel vara utredande 

uppsatser och rapporter, men också jobbansökningar.  

När Greta berättar om hur hon arbetar med skrivande, återkommer hon till det hon har sagt 

tidigare, nämligen att skriva något som är verklighetsanknutet. Hon låter eleverna skriva 

argumenterande texter där de tar ställning för eller emot något som de berörs av. Hon jobbar 

med olika tidningstexter och faktatexter, och kommer här in på användandet av olika källor, 

hur man använder dem, hänvisar till dem och även hur man kritiskt ska granska dem.  

Erik nämner bara skrivande lite kort, han säger att han jobbar med att låta eleverna skriva 

olika texttyper. Han upplever att eleverna har svårt med det och lägger en hel del tid på det.  

Fredrik låter eleverna träna basfärdigheter under en stor del av gymnasietiden, och 

koncentrerar sig på att skriva bra inledningar, att texten ska ha en tydlig struktur och så 

vidare. Han låter dem skriva till exempel en isländsk saga som en nyhetsartikel. Han tycker 

också det fungerar bra att låta eleverna skriva argumenterande texter om intressanta ämnen, 

där eleverna kan framföra sina egna tankar och åsikter. Detta upplever han att eleverna är 

intresserade av, de gillar att få ta ställning i olika frågor.  
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Både Diana och Erik nämner språksociologi. Diana arbetar en del med dialekter eftersom 

eleverna på hennes gymnasieskola talar många olika dialekter. Hon låter eleverna berätta om 

sin dialekt i en egen redovisning. De får också skriva en uppsats om ämnet. Erik låter  

eleverna göra en muntlig presentation i ämnet språksociologi, dock inte speciellt inriktat på 

dialekter. I detta arbete lägger han också vikt vid källkritik eftersom han anser att det kommer 

in ganska naturligt.  

Anna och Diana berättar också om retoriken som är ett viktigt inslag på deras skola. Diana 

arbetar mycket med dramaövningar för att ”göra eleverna bekväma i att tala”. Anna däremot,  

gör en klassisk genomgång av retorik, ger exempel och visar hur det kan gå till. Eleverna får 

sedan träna sig i att hålla föredrag. 

Även Greta pratar om hur hon arbetar med muntlig framställning. Hon diskuterar mycket med 

eleverna vad som är en god presentation, och ger tips och idéer om hur man bygger upp ett 

föredrag med inledning, avhandling och avslutning, men även hur man fångar åhörarnas 

intresse och så vidare. Greta säger att hon egentligen skulle vilja arbeta mer med det men 

tiden räcker inte riktigt till. 

5.5 Förändringar efter Gy11 

De två sista frågorna i intervjun gav liknande svar som går i varandra och jag kommer därför 

att redovisa svaren tillsammans eftersom det blir svårt att dela upp dem.  

Lärarna i undersökningen hävdar alla att de inte har ändrat sitt sätt att arbeta efter Gy11, men 

att innehållet har förändrats, vilket innebär att man arbetar med andra moment än tidigare, och 

kanske fokuserar på annat och jobbar ytligare med vissa saker. 

Alla informanter är överens om att flera moment i svenskundervisningen har flyttats till 

svenska 1 och därför måste man lägga fokus på dessa tidigare än man gjort förut. Eftersom det 

bara är svenska 1 som är obligatorisk kurs har alla moment som man anser att eleverna bör få 

med sig från gymnasiet placerats där. Erik tycker att eleverna ska kunna lite mer redan i 

årskurs 1 eftersom en del moment från svenska B har flyttats till svenska 1, och att ”kraven är 

lite tuffare”.  Fredrik håller med om detta och lägger till att det är tydligare numera vad 

eleverna verkligen ska kunna. Även Beata pratar om tydligheten och menar att Gy 11 är mer 

konkret än den tidigare kursplanen, hon menar att de ord som använts i skrift är tydligare. 

Fredrik är dock lite orolig över att det bara är svenska 1 som är obligatoriskt, han är rädd för 

vad som händer i framtiden när alla elever inte får lika mycket undervisning i svenska. Många 
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av eleverna på hans gymnasieskola går yrkesförberedande program och är inte intresserade av 

att läsa mer svenska än vad de måste. 

Erik håller inte riktigt med om tydligheten, det kanske är tydligare för läraren, men han anser 

att det är svårare att kommunicera kraven för de olika betygsstegen med eleverna, det är 

svårare för dem att förstå vad som skiljer de olika kriterierna åt. Erik anser också att en stor 

förändring är att man numera ska göra formativa bedömningar istället för summativa. Detta är 

något nytt för eleverna.    

Litteraturhistoria är ett moment man undervisar om redan första året och detta är en 

förändring som alla lärare i undersökningen anser vara ganska stor. Beata tycker att denna 

undervisning härigenom blir ganska ytlig eftersom det är så många moment som ska hinnas 

med. Dock menar hon att man kan fördjupa sig i kommande kurser i svenska.  

Ett annat område som de flesta är överens om att de jobbar mer med redan i årskurs 1 är 

argumenterande texter. ”Redan på grundnivå ska eleverna klara av att skriva argumenterande 

texter”, säger Fredrik, och han jobbar ganska mycket med det. Även Anna pratar om den 

skriftliga argumentationen och menar att det styr henne ganska mycket.  

Både Beata och Fredrik anser att ”innehållet i undervisningen känns mer uppstyrt numera” 

och de syftar då på det centrala innehållet
21

. Beata och Greta lägger i detta sammanhang också 

till att de anser att de nationella proven styr undervisningen en hel del. De menar att eftersom 

de nationella proven ligger redan i årskurs 1 känner de sig tvingade att försöka hinna med allt 

som kan tänkas testas i dessa prov. Även Anna känner sig mer styrd nu, hon ”tänker mer på 

vad som måste ingå”. Anna berättar att hon under det här året har följt en lärobok mer än hon 

gjort tidigare, men hon känner sig inte nöjd med detta, hon anser inte att boken täckte in allt 

på det sätt som utlovades. Även Fredrik pratar om att han har jobbat med en lärobok men inte 

heller han anser att detta var utvecklande för eleverna. Anna säger vidare att hon fokuserar 

mindre på språkriktighet än vad hon har gjort tidigare, hon anser att det inte betonas lika starkt 

i Gy 11 som i tidigare kursplan.  

Cecilia och Diana pratar båda två om moment som man trycker mer på i Gy 11 än tidigare. 

Båda nämner litteraturläsning där man mer diskuterar och analyserar verken utifrån motiv och 

tema, de arbetar djupare med detta numera. Att allmänt kunna diskutera texter och deras 

innehåll nämner Diana som en förändring. Hon anser också att behandlingen av olika texter 
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utifrån olika genrer är något hon också fokuserar mer på nu. Cecilia menar att källkritik är 

något som betonas mer i Gy 11, hon jobbar mer med att lära eleverna detta och att få dem att 

förstå vikten av att vara källkritisk i allt man gör.  

Anna framför en sammanfattande åsikt att svenskundervisningens viktigaste uppgift är att ”ge 

eleverna lust att läsa och skriva”, och detta tycker hon måste genomsyra undervisningen 

oavsett vilket program eleverna går. 

6. Diskussion 

Här nedan sammanfattas informanternas svar med några få meningar om varje fråga, därefter 

diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning. 

Det lärarna tycker är det viktigaste för eleverna att få med sig från gymnasiet är att kunna 

använda sitt språk för den kommande verkligheten, både muntligt och skriftligt, i olika 

sammanhang och att kunna anpassa det till olika situationer. Fyra av lärarna, Anna, Beata, 

Cecilia och Diana, anser att retorik är viktigt, Greta anser att språkriktighet är en viktig del. 

Att kunna läsa olika slags texter menar man också är betydelsefullt.  

På frågan vad man prioriterar i sin undervisning svarar fyra av lärarna retorik. Skillnaden 

mellan talspråk och skriftspråk är något annat som nämns, liksom skrivande av olika slags 

texter. Fredrik nämner att han prioriterar det personliga skrivandet, för att eleverna ska kunna 

utveckla sina personligheter. Läsning är också något man arbetar med, både på 

studieförberedande och yrkesförberedande program, även om syftet är lite olika.  

Det eleverna uppskattar mest är enligt lärarna språksociologi, men även arbetet med dialekter 

och sociolekter. De flesta är överens om att muntliga områden är uppskattade moment 

eftersom det anses vara ”enklare” än skrivande. Cecilia, Fredrik och Greta nämner att 

skönlitteratur med diskussioner uppskattas. Fredrik säger att hans elever uppskattar film.  

Lärarna beskriver sedan hur de arbetar med olika arbetsområden. När det gäller skönlitteratur 

har de flesta klassiska föreläsningar med diskussioner och analys av olika verk. Vissa verk 

läses i sin helhet, andra läses endast utdrag ur. Fredrik arbetar mer ytligt med litteraturhistoria 

och försöker välja verk att läsa som eleverna gillar. Vad gäller läsning av skönlitteratur 

generellt berättar Fredrik om skolans läsprojekt för att få eleverna att läsa över huvud taget. 

Skrivande innebär för de flesta lärare att man tränar på att skriva argumenterande texter, till 

exempel insändare och debattartiklar. Två av lärarna, Cecilia och Diana berättar att de 
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behöver arbeta en hel del med baskunskaper inom skrivande. Även Fredrik arbetar mycket 

med detta, i stort sett under hela gymnasietiden. Muntlig framställning arbetar man främst 

med genom dramaövningar och att träna på att hålla föredrag.  

På frågorna om arbetssättet har ändrats/kommer att ändras i och med den nya kursplanen, och 

vad som är det stora förändringarna i Gy11, är de flesta överens om att arbetssättet inte har 

förändrats, dock har innehållet gjort det. Många moment har flyttats till svenska 1 eftersom 

det bara är den kursen som är obligatorisk. Detta är något som Fredrik oroas över eftersom 

hans elever inte är så intresserade av att läsa svenska. Vissa lärare tycker att tydligheten är 

större nu, andra känner sig mer styrda nu än tidigare. Vissa moment betonas mer nu än 

tidigare, till exempel litteraturhistoria och källkritik.  

Att ta reda på vad lärare i ämnet svenska på gymnasiet undervisar om är ganska svårt 

eftersom detta tenderar att vara olika från lärare till lärare. Lärarna jag har pratat med har 

olika åsikter om vad som är viktigast för eleverna att lära sig, samtidigt som flera av dem 

arbetar på olika skolor där olika kulturer råder vad gäller undervisningsinnehåll. De 

undervisar också såväl på studieförberedande program som på yrkesförberedande, vilket 

ytterligare bidrar till olikheter i ämnesinnehållet.  

En slutsats som generellt kan dras från min undersökning är att lärarna som undervisar på 

studieförberedande program verkar arbeta mer med användandet av språket i olika 

sammanhang, såväl muntligt som skriftligt. De förbereder eleverna för en verklighet som 

ställer krav på språklig anpassning och korrekthet. Läraren på de yrkesförberedande 

programmen koncentrerar sig mer på ren färdighetsträning vad gäller skrivande, samtidigt 

som läsandet tenderar att främst handla om att läsa över huvud taget, snarare än att läsa olika 

genrer.  Alla lärarna säger sig arbeta efter styrdokumenten, vilket inte alls finns någon 

anledning att tvivla på, ändå blir undervisningen så olika. Lärarna tolkar styrdokumenten på 

olika sätt och även de lärare som undervisar på samma skola prioriterar olika innehåll.  

För att dra några paralleller mellan forskning som har gjorts och det som har framkommit i 

min undersökning så hävdar Gun Malmgren i boken Svenskämnets historia just att 

svenskundervisningen ser annorlunda ut, beroende på vilket program läraren undervisar på, de 

studieförberedande programmen fokuserar på litteratur och god språklig förmåga, medan man 

på de yrkesförberedande ägnar sig mer åt färdighetsträning
22

. Detta framkommer alltså i de 

                                                           
22

 Malmgren, red. Thavenius 



24 
 

intervjuer jag har gjort, trots att jag endast pratade med en informant som arbetar på ett 

yrkesförberedande program. Fredrik säger själv att det viktigaste för eleverna är att kunna läsa 

och skriva för att kunna delta i samhället, skolan där han arbetar satsar mycket på just läsning 

eftersom eleverna där inte är speciellt intresserade av det och inte ägnar sig nämnvärt åt det. 

De övriga lärarna, som alla undervisar på studieförberedande program, pratar i betydligt högre 

utsträckning om litteraturstudier, epokstudier, att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt i 

olika sammanhang och genrer. Även detta stämmer med Gun Malmgrens resonemang. I  

sammanhanget kan även Lotta Bergman nämnas, hon hänvisar till Gun Malmgren som pratar 

om det ”högre” respektive ”lägre” svenskämnet. Bergman menar att trots gymnasiereformen 

på 1980-talet finns skillnaderna mellan olika program kvar än idag
23

. Ytterligare en parallell 

dras här till Christina Olin-Scheller, som också menar att eleverna får tillgång till olika 

svenskämnen; de studieförberedande till ett ”högre” bildningsämne, de yrkesförberedande till 

”light”-versionen
24

. Det man i detta sammanhang kan fundera över är vad det leder till på sikt, 

att vissa elever får en ”bättre” grund att stå på vad gäller svenska, än andra. Blir alla elever 

inte rustade på samma sätt för vuxenlivet? Vad får det för följder för eleverna att vissa har 

mer ”i bagaget” än andra? Olin-Scheller säger att innehållet bör vara detsamma för alla elever 

men att metoderna inte nödvändigtvis behöver se likadana ut. Detta tror jag man som lärare 

ska tänka på eftersom man annars inte ger alla elever riktigt samma förutsättningar.  

En anledning till att svenskundervisningen inte ser likadan ut överallt kan vara det som Stefan 

Lundström pratar om, nämligen yttre faktorer såsom ekonomiska resurser och organisation
25

. 

Fyra av lärarna i min undersökning undervisar på ett fristående gymnasium, dock är jag inte 

insatt i deras ekonomi eller organisation och kan därför inte säga om det finns någon skillnad 

mot de kommunala skolorna.  

Lars-Göran Malmgren menar att alla elever bör ges en gemensam kulturell referensram i 

svenska genom att presenteras för och läsa olika författare, vilket bidrar till elevernas 

personlighetsutveckling
26

. Greta är den lärare som pratar om personlighetsutveckling ihop 

med litteraturläsning, hon anser att de genom att läsa mycket litteratur lättare kan ”hitta sig 

själva”. Fredrik pratar också om personlighetsutveckling men bara i skrivsammanhang, han 

menar att eleverna genom att skriva och redogöra för sina tankar och åsikter utvecklas som 

människor.  
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Per-Olov Svedner kommer in på anknytningen till verkligheten och att eleverna måste känna 

att innehållet är relevant för dem
27

. Detta stämmer överens med flera av lärarnas åsikter vad 

gäller innehållet i svenskundervisningen. Greta, som gärna arbetar med autentiskt material 

allmänt, kan nämnas. Anna och Beata arbetar tillsammans med lärare i andra ämnen för att 

kunna skriva texter om sådant som eleverna berörs av i till exempel naturkunskapen eller So-

undervisningen. Fredrik försöker hitta intressanta ämnen för eleverna att skriva om och väljer 

snarare litteratur som känns relevant för eleverna än sådant som ”bör läsas” enligt 

litteraturkritiker.  

Svedner hävdar vidare att eleverna måste få en undervisning som de har nytta av som 

samhällsmedborgare och här finns en liten skillnad mellan de studieförberedande och de 

yrkesförberedande programmen, även om de båda två arbetar med det
28

. Fredrik säger att han 

vill att hans elever ska kunna läsa och skriva för att kunna delta i samhället medan de andra 

lärarna pratar om att kunna uttrycka sig på olika sätt i olika sammanhang, skriva texter i olika 

genrer, få kunskap om olika litteraturepoker och använda sig av källkritik. Jag upplever att det 

finns en tydlig nivåskillnad här mellan de olika programmen, de yrkesförberedande 

programmen håller en lägre nivå jämfört med de studieförberedande, eleverna utbildas helt 

enkelt för olika verkligheter. Även Lotta Bergman knyter an till detta i sin undersökning, hon 

säger att yrkesförberedande program präglas mer av populärkultur och val av innehåll styrs av 

om programmen är studie-eller yrkesförberedande
29

. Detta menar Bergman bevarar de 

sociokulturella skillnaderna i samhället. 

Både Lotta Bergman och Susanne Parmenius-Swärd pratar om att kulturen på en skola kan 

styra ämnesinnehållet
30

. Här drar jag en parallell till det som Cecilia nämner, nämligen att 

retorik är något som alla svensklärare på skolan lägger mycket fokus på. Cecilia säger i 

intervjun att retoriken har blivit lite av skolans ”profil”, dock outtalat. Bergman och 

Parmenius-Swärd menar att detta är ett mönster som ofta uppträder.  

Medierevolutionen är något som Per-Olov Svedner pratar om och han anser att de nya 

medierna används väldigt lite
31

. Lärarna i min undersökning nämner inte heller detta speciellt 

mycket, någon talar om att man måste arbeta mer med språkriktigheten numera eftersom 

eleverna har svårt att skilja mellan sms-språk, språket i bloggar och korrekt skriftspråk, till 
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exempel. En annan lärare säger att han arbetar med film och filmteknik lite grann, men i 

övrigt nämns det inte speciellt.  

Slutligen finns en intressant aspekt i det som både Gunilla Molloy och Susanne Parmenius-

Swärd nämner, nämligen att lärare formar undervisningen utefter såväl egna intressen och 

värderingar som tankar och idéer om lärande
32

. Min undersökning visar också att lärarens 

prioriteringar hänger ihop med det egna intresset och det man själv tycker är viktig kunskap, 

vilket naturligtvis är en tolkningsfråga. En fundering i sammanhanget blir då att just 

svenskämnet rimligtvis måste se otroligt annorlunda ut i olika klasser. Är det en frihet för 

läraren att kunna välja innehåll eller hade det varit bättre om man hade varit mer styrd? Vad 

innebär det för eleverna att innehållet i deras undervisning ser så olika ut? Naturligtvis finns 

det vissa moment som måste finnas med enligt ämnesplanen, men jag tror att den enskilda 

läraren kan välja ganska fritt hur mycket fokus som ska läggas på de olika delarna.  

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna i undersökningen vill förbereda sina elever för att på 

bästa sätt kunna delta i samhället, även om jag får en uppfattning av att detta ser olika ut 

beroende på nämnda faktorer.  Detta återspeglas både i prioriteringar och i val av innehåll. 

Skillnader finns inte bara mellan studie- eller yrkesförberedande program utan också mellan 

den fristående gymnasieskolan och de kommunala skolorna. Lärarna på det fristående 

gymnasiet fokuserar mycket mer på retorik, hur eleverna uttrycker sig och undervisar mer om 

detta för att eleverna ska kunna hävda sig muntligt, än vad de kommunala skolorna gör. Det är 

också intressant att se hur liknande lärare på samma skola arbetar, trots att de hävdar att det 

inte är något som har diskuterats fram. Det hade på så vis varit intressant att intervjua fler 

lärare från en annan skola och se om samma resultat hade blivit där.  

Forskningen stämmer väl överens med det resultat jag fick fram i undersökningen. Både äldre 

och yngre forskning visar att trots en strävan att reformera svenskämnet till ett, kvarstår 

skillnader i innehåll, framförallt mellan studieförberedande och yrkesförberedande program. 

Skillnader i innehåll kan också bero på yttre faktorer, skolkultur på en viss skola, tolkningar 

av styrdokumenten samt lärarens egna intressen.  

Som avslutning kan sägas att det man undervisar om på gymnasiet nog handlar om en 

blandning mellan den skola man arbetar på, vilka program man undervisar, vilken 

sammansättning av elever som finns i den aktuella klassen, samt om egna intressen.  
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                                                                                                                                        Bilaga 1  

Intervjufrågor  

 

 

1 Vad tycker du är det viktigaste att eleverna får med sig från svenskundervisningen på 

gymnasiet? 

 

  

2 Vilka ämnesområden prioriterar du i din undervisning? Varför? 

 

  

3 Vilka ämnesområden upplever du att eleverna uppskattar mest? 

 

  

4 Hur jobbar du med de olika ämnesområdena? 

 

  

5 Kommer du att ändra/har du ändrat ditt sätt att arbeta efter Gy11? På vilket sätt? 

 

  

6 Vilka är de stora skillnaderna mellan den gamla kursplanen och Gy11? 


