
 

 

 

 

Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av 
ungdomars livschanser 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jan Berggren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 

Denna avhandlingsstudie hade inte kunnat få ett intervjumaterial att analysera  utan de gymnasieungdomar 

och engelsklärare som så välvilligt och öppet diskuterat engelskundervisning. Ni har fått mig att inse den 

variation som undervisning och kunskap kan anta på olika program i ämnet engelska på gymnasiet, liksom 

något om varför detta sker.   

Ett särskilt tack vill jag rikta till mina handledare: Per Gerrevall och Stefan Lund. Med er insats har 

handledningen formats till konstruktiva och inspirerande samtal där analysen gått framåt och successivt 

fördjupats. Det har varit en bra, lärorik tid. Tack även Ulf P Lundgren för dina insiktsfulla och bildande 

insatser på mitt slutseminarium som också gav glädje att arbeta vidare med manuset. Inte att förglömma är 

doktorandgruppen som antogs 2008. Samtalen vi haft om mina och andras texter har gett god inspiration till 

det fortsatta skrivandet av den egna avhandlingstexten. Daniel Sundberg har också bidragit till textens 

formande, främst i egenskap av redaktör tillsammans med Stefan Lund för den antologi där den 

policyanalys som studien bygger på finns publicerad. Sist men inte minst vill jag rikta ett tack till Christer 

Fritzell som var min handledare i avhandlingsstudiens början och som genom flera kurser i 

forskarutbildningen givit insikter om pedagogik som vetenskap. 

I en forskarutbildning är det även många som deltar med praktisk hjälp. Tidigare prefekten Ingeborg 

Moqvist-Lindberg liksom nuvarande prefekt Linda Reneland-Forsman har båda bistått med hjälp i fråga om 

doktorandanställningen. För era insatser är jag mycket tacksam. Marianne Thuresson och senare Gunilla 

Broberg har som forskningssekreterare givit mycket hjälp med den praktiska vardagen i doktorandlivet.  

Av största betydelse har min hustru Ulrika och mina barn Evelina och Samuel varit. Utan ert stöd hade 

inte denna avhandling gått att genomföra. Ni har gett mig tankero och beslutsamhet i skrivandet men också 

en oändligt viktig gemenskap och glädje utanför skrivandet. Till er tillägnar jag denna avhandling. 

Avslutningsvis vill jag tacka många andra som har bistått mig under dessa år, däribland stöttande 

föräldrar och kollegor.   

 
 

 

Öland, oktober 2013 

 

Jan Berggren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Berggren, Jan (2013). Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser. 

(English teaching in upper secondary school and mobilization of young people's life chances). Linnaeus 

University Dissertations No 156/2013, ISBN: 978-91-87427-64-0. Written in Swedish with a summary in 

English. 

English is a school subject which every Swedish upper secondary student is required to take. The 

selection and dissemination of knowledge among students attending upper secondary programmes carries 

the intention of social integration as well as specialization. The aim of this dissertation is then to show how 

perspectives on education in English elicited from teachers’ and students’ responses in interviews as well as 

Swedish education policy (SOU, directives, propositions) contribute to the conditions for the selection of 

knowledge and teaching, on and between programmes.  

Inspired by Basil Bernstein’s theories of educational sociology (1990, 2000) and Fairclough och 

Chouliaraki’s critical discourse analysis, CDA (1999), albeit adjusted to the aim of this study in 

pedagogics, the focus is on teachers’ and students’ views on teaching and knowledge in English classes on 

four vocational and academic programmes, establishing varying discourse practices on the different 

programmes. Moreover, perspectives on upper secondary teaching in Swedish education policy texts are 

analysed following the same methodology. 

Results indicate that education policy texts at the time of the interviews strive for adjustment of course 

content in English teaching to the programme (termed ‘infärgning’ in Swedish). Reflecting this trend in 

education policy, teachers and students on programmes speak of aspirations for English teaching as being 

either adapted for mainly academic purposes, or vocational and everyday-life purposes. On the basis of 

these aspirations it is argued that teachers and students establish either academically oriented discourse or 
vocational and everyday-life oriented discourse as the dominant pedagogical discourse on the individual 

programme. Thus, education policy as well as teachers and students reflect each other in striving for 

knowledge to be adapted for the programme. The two discourses contribute to a movement in favour of 

differences between programmes, though some of the vocational students complain on not being offered 

possibilities to analyse and discuss current problems in society. This is to say they complain that they do 

not receive an education in line with the academically oriented discourse, which is offered to students on 

academic programmes. At the same time, vocational students are dissatisfied in not gaining adequate 

knowledge in vocational English.  

Finally, these perspectives indicate discursive conditions for the selection of knowledge and the 

organization of teaching in English classes on different programmes. In the last chapter of the dissertation 

these varying perspectives on programmes concerning the selection of knowledge are analysed but now 

with a focus on the relationship between programmes. Consequences of the varying dominant pedagogical 

discourses on the programmes are discussed with regard to how they can be understood to mobilize life 

chances of young people differently, creating conditions for social integration and differentiation.  

 

Keywords: Selection of knowledge, upper secondary education, English, education policy, critical 

discourse analysis, sociology of education, social integration, social differentiation 
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DEL I INNEHÅLLSLIG OCH 

METODOLOGISK ORIENTERING 

I denna inledande del presenteras avhandlingens utgångspunkter vad avser 

studiens syfte liksom tillvägagångssätt i analys och urval av empiri.    

Introduktionen redogör för engelskans betydelse för ungdomar och samhälle i 

nutid. Översiktligt visar jag sedan på det pedagogiska spänningsfält vilket 

engelskundervisning på gymnasieprogram befinner sig i. Spänningsfältet 

fokuserar urvalet av kunskaper som ligger till grund för undervisningens 

innehåll och om kunskapsurvalet i ämnesundervisning ska bidra till en 

gemensam kärna av kunskaper för ungdomar på olika program respektive 

kunskaper anpassade för det enskilda programmet. Därefter följer en 

redogörelse av pedagogisk forskning som anknyter till frågan om gemensam 

eller särskild kunskap för ungdomar på olika gymnasieprogram och hur 

studien kan positioneras inom ramen för ett sådant pedagogiskt forskningsfält. 

Kapitel ett avslutas med syftesbeskrivning och avhandlingens disposition. I 

det andra kapitlet skildras gymnasiets framväxt samt utbildningsfilosofiska 

inriktningar vilka givit ämnesundervisningen en roll i kunskapsurvalet. De 

återstående kapitlen i studiens första del visar på studiens metodologiska och 

teoretiska utgångspunkter, samt studiens praktiska genomförande. 
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1. KUNSKAPENS URVAL UTIFRÅN 

GEMENSAMMA OCH SÄRSKILDA 

VILLKOR 

 

Engelska är en väsentlig del i alla ungdomars liv. De använder engelska i sitt 

vardagsliv här och nu (Erickson, 2005; Forsman, 2004), bland annat för 

musik, film och att umgås via internet. Engelska kommer även att spela en roll 

för ungdomarnas framtid i det globala samhället, såsom i deras yrkesliv, 

eventuella högskolestudier samt som demokratiska medborgare (Cabau, 

2009). Det engelska språket utgör ett lingua franca, ett gemensamt 

kommunikationsspråk, som människor behöver behärska i en alltmer 

globaliserad tid.  

Samtidigt utgör engelska en del i den gemensamma kärna som alla 

ungdomar numera studerar oavsett gymnasieprogram. De ämnen som ingår i 

denna kärna betecknades vid tiden för föreliggande studie som kärnämnen
1
, 

men har med införandet av den nya läroplanen GY 2011 istället fått 

beteckningen ’gymnasiegemensamma ämnen’. I denna avhandling fokuserar 

jag ämnet engelska som ett av de ämnen alla gymnasieungdomar behöver få 

kunskaper i med tanke på framtida möjligheter i livet, eller livschanser vilket 

är det begrepp som kommer att användas här. 

Förutom att ungdomarna har behov av kärnämnesundervisning såsom i 

engelska, så har även samhället ett intresse i att alla samhällsmedborgare 

utvecklar de kunskaper som denna kärna inrymmer. Kärnämnesundervisning 

är avsedd att ge kunskaper som stärker den nationella konkurrenskraften i en 

                                                        
1 Kärnämnena infördes i gymnasieskolan med Lpf 94 och omfattar ämnena engelska, svenska, 

matematik, idrott och hälsa, samhällskunskap, religionskunskap, historia, naturkunskap samt estetisk 

verksamhet. Kärnämnen motsvarar närmast ’core subjects’ inom engelskspråkig litteratur, med 

innebörd i exempelvis det brittiska skolsystemet av att avse obligatorisk undervisning i ämnen såsom 

modersmål och matematik för åldrarna 5 till 16 år. När kärnämnesbegreppet togs bort med GY 2011 

och ersattes med ’gymnasiegemensamma ämnen’, utgick estetisk verksamhet som obligatoriskt ämne 

för alla program.  
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globaliserad ekonomi (Gustafsson, 2003). Den snabba samhällsutvecklingen 

innebär dock en föränderlighet där det finns problem att förutsäga vilken 

framtid skolan ska utbilda för. Kunskaper i kärnämnen utgör mot denna 

bakgrund en gemensam allmängiltig kunskap som ungdomarna ska kunna 

använda i olika, föränderliga sammanhang. Ur samhällets perspektiv syftar 

undervisningen till att all arbetskraft ska få kunskaper för att kunna medverka 

till utveckling av arbetslivet och kunna anpassa sig efter arbetsmarknadens 

krav. Som en del i att uppnå detta syfte avser kärnämnesundervisningen att ge 

förutsättningar för ett livslångt lärande. Sammantaget förväntas kärnämnena 

bidra med en ökad individuell flexibilitet med vars hjälp människor och 

samhälle lättare kan möta förändrade kunskapsbehov på en internationellt 

konkurrensutsatt arbetsmarknad (prop. 1990/91:85; SOU 1992:94). Syftet med 

kunskapsurvalet är därigenom nära sammanlänkat med utbildningssystemets 

övergripande ekonomiska funktion, nämligen att bidra till att nationen kan 

hävda sig och vidareutveckla sin position på en globaliserad marknad, liksom 

att förbättra individens anställningsbarhet (jfr Young, 2006a).  

Kärnämnena har även en funktion i att bidra till ungdomars förberedelse 

för ett demokratiskt samhällsliv (jfr Gerrevall, 2003). Jag förstår det som att 

den bärande tanken i detta avseende är att kunskap i kärnämnen ska bidra till 

att ungdomarna kan upprätthålla och bidra till att vidareutveckla det 

demokratiska samhället. Uppgiften att medverka till såväl ungdomars 

medborgarförberedelse som kunskaper delar kärnämnena med övriga 

undervisningsämnen (jfr Fritzén, 2007). 

 

1.1 Kärnämnen i ett pedagogiskt spänningsfält 

 

Då kärnämnena som begrepp infördes genom läroplansreformen Lpf 94 (prop. 

1990/91:85), rådde i det svenska samhället liksom västvärlden i övrigt en 

situation där utlokaliseringen av produktionsenheter till låglöneländer inom 

ramen för fria kapitalrörelser lett till att västvärlden övergett sin industriella 

bas. Samhället hade blivit ett nätverkande samhälle, ’the network society’, 

som styrdes genom avancerade och automatiserade ekonomiska nätverkande 

program, vilket även kom att bidra till ekonomisk och social kris (Castells, 

1996/2010). Under 1990-talets första år steg samtidigt ungdomsarbetslösheten 

i Sverige kraftigt (Statistiska centralbyrån, 2005).  

Vid denna tid började man beskriva samhället och dess ekonomi som 

byggd på kunskap. Samhället utgjorde en ”knowledge economy” (Castells, 

1996/2010, s. xxiii; OECD, 1996), där informationshantering och kunskap 

bildade basen för samhällsproduktionen. Utbildning tillskrevs i detta samhälle 

stor vikt för arbetslivet och därigenom samhällets fortbestånd (Idvall & 
Schoug, 2003), vilket gav utslag i språkbruket genom begrepp såsom 
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”knowledge-based economy and society” (A Memorandum on Lifelong 

Learning, 2000, s. 3). Lundgren (2012a, s. 132) ger perspektiv på denna 

utveckling genom att påpeka att förändringar av utbildningssystem och 

önskvärda skolkunskaper har en grund i förändrade villkor för produktionen 

”... det vill säga att det finns förväntningar på en bestämd utveckling eller 

önskan om en bestämd utveckling som påverkar innehållet och inriktningarna 

på utbildningen och därmed också vad som uppfattas som kunskap”. 

Införandet av kärnämnen och den kunskap de är tänkta att ge kan med andra 

ord ses ha en grund i samhällets historiska utveckling och därmed 

sammanhängande behov.   

Lindblad och Popkewitz (1999) finner i sin analys av förutsättningar för 

social inkludering via utbildning
2
 att det är av vikt att kunskapsbaserade 

samhällen erbjuder alla individer lika möjligheter att utveckla generella 

kunskaper, som de kan använda i olika sociala sammanhang. En konsekvens 

för uppdraget till skolan, menar Popkewitz (2000), är att skolan som 

institution har att forma individer med en kosmopolitisk identitet:  

 

In multiple countries, curriculum reforms are concerned less with 
specific content of school subjects and more with making the child 
feel “at home” with a cosmopolitan identity that embodies a 
pragmatic flexibility and “problem-solving” ability. (Popkewitz, 

2000, s. 5)  
 

Popkewitz (2000) lyfter fram att den kunskap som värderas i åtskilliga länders 

skolreformer är sådan kunskap som underlättar individens och nationens 

anpassning till ett föränderligt samhälle. Viktiga ledord, då kärnämnena 

genom Lpf 94 infördes i Sverige, var att skolan skulle ge ungdomar kunskap 

som gjorde dem flexibla. De skulle erbjudas kunskap som gjorde att de kunde 

anpassa sig till skiftande sociala och kulturella sammanhang i ett föränderligt 

samhälle och arbetsliv samt kunna genomgå återkommande utbildning inom 

ramen för ett livslångt lärande (Lundgren, 2012a). Ungdomars tillgång till 

kunskap är av betydelse för både den enskilda ungdomens möjligheter och 

samhällets utveckling (Stehr, 2001).  

En viktig förändring som senare skett i synen på kärnämnenas innehåll i 

gymnasieskolan rör talet om infärgning. Inför diskussionen av innebörden i 

denna förändring vill jag först uppmärksamma att kärnämnena i Lpf 94 

refererar till frågeställningen inom pedagogiken om kunskapsurval och om det 

ska finnas en gemensam kunskapsbas, en kärna av kunskaper för alla. Bakom 

termen kärnämnen döljer sig en tanke om att det finns en kunskapsbas knuten 

till olika ämnen, som alla ungdomar ska kunna bli en del av via undervisning. 

                                                        
2 Artikeln är en rapport över projektet ”Education Governance and Social Integration and Exclusion”, 

finansierat av EU. Studien analyserar förändringar i styrningen av utbildning under 1990-talet visavi 

social integrering och exkludering. Den komparativa studien bygger på empiri från Australien, Finland, 

Sverige, England, Grekland, Tyskland, Portugal, Spanien och Island. 
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Införandet av kärnämnen innebär att det ställs krav på att alla ungdomar på 

gymnasieskolans program ska ha jämlikt tillträde till en gemensam kärna av 

kunskap inom de enskilda kärnämnena. Undervisningen i kärnämnen ska 

därigenom ge likvärdiga förutsättningar för deltagande i framtida sociala 

sammanhang. 

Bakom termen infärgning finns en strävan mot kunskapsfördelning (jfr 

Bernstein, 1990, s. 180f) via ämnesintegrering. Med andra ord ska 

undervisningen i ämnen ha ett innehåll baserat på ett urval av kunskap som 

stöttar ungdomarnas utveckling av den kunskap som programmets inriktning 

representerar. Infärgning är därmed en anpassning, men också en fördelning, 

av kunskap via ämnesintegrering utefter programmets inriktning, som en 

förberedelse för de sociala sammanhang som utbildningen riktar sig mot.   

Uppmaningen till infärgning i senare propositions- och SOU-texter (prop. 

2003/04:140; SOU 2002:120) uttrycker i överensstämmelse med detta att, 

utöver att de gemensamma utbildningsmålen ska gälla för 

kärnämnesundervisningen, så ska innehållet väljas med hänsyn tagen till 

programinriktning. Kraven på kärnämnena bär därmed på en komplexitet. 

Samtidigt som gymnasieungdomarna genom undervisning i kärnämnen ska nå 

gemensamma kunskapsmål, så ska undervisningens innehåll baseras på ett 

särskilt kunskapsurval som är i linje med programmets inriktning
3
.  

Även de gymnasiegemensamma ämnena i GY 2011 anknyter till den 

grundläggande problematiken om kunskapens urval och frågan om 

undervisningens innehåll i gemensamma ämnen därigenom ska erbjuda en 

gemensam kärna av kunskaper för alla ungdomar i ämnena eller 

kunskapsfördelning utefter programinriktning. Gymnasiereformen GY 2011 

anger att i de gymnasiegemensamma ämnena ska ungdomarna få sin kunskap 

anpassad till antingen ett yrkesområde eller fortsatta högre studier
4
. Det ska 

ske en kunskapsfördelning, en åtskillnad av kunskap, mellan programmen. En 

angelägen fråga blir då om kunskapsfördelningen får kvalitativa konsekvenser, 

med andra ord om den innebär att ungdomar på olika program blir olika väl 

rustade inför framtida sammanhang, såsom argumentation och offentliga 

samtal. 

Sammanfattningsvis har jag påvisat ett pedagogiskt spänningsfält inom 

vilket utbildning i engelska tar form på gymnasieskolans olika program. 

Spänningsfältet tar upp frågan om urvalet av kunskap som ligger till grund för 

undervisningens innehåll på program ska verka för en gemensam kunskapsbas 

mellan ungdomar på program respektive en programspecifik 

                                                        
3 Motiven till förändringen av kunskapsurvalet diskuterar jag i samband med policyanalysen, kap 5.4. 

 
4 Endast om yrkesungdomar godkänts i engelska 6 samt svenska 2 och 3 alternativt svenska som 

andraspråk 2 och 3, så kan de erhålla grundläggande högskolebehörighet. Detta kräver att ungdomarna 

finner rätt väg i kursvalet inom programfördjupning, individuella val eller läser utökat program. 

Grundläggande högskolebehörighet kan alltså inte erhållas inom det för alla yrkesungdomar stipulerade 

kursutbudet i gymnasiegemensamma ämnen på yrkesprogrammen. 



10 

kunskapsfördelning. Till detta kan föras att i fördelningen av kunskaper 

beroende på program ligger en möjlig kvalitativ variation. Kunskapsfördelning 

kan med andra ord komma att inverka på vad ungdomarna kan klara av att 

hantera genom sin kunskap, vilket därmed inverkar på deras framtida 

möjligheter.  

Mot denna bakgrund riktar studien sitt intresse mot villkor för kunskapens 

urval och undervisningens organisering på olika gymnasieprogram. Med 

Youngs ord (2008, s. 94) så finns det sammantaget ”… a focus on the 

conditions for the acquisition of knowledge as the central educational research 

issue”. Närmare beskrivet är studiens intresse riktat mot att synliggöra de 

villkor som olika aktörer uttrycker för kunskapens urval och undervisningens 

organisering på olika program i kärnämnet engelska och vilka som ska få 

tillgång till vilken kunskap avhängigt gymnasieprogram. Frågan gäller 

fördelning av kunskap och därigenom också fördelning av makt (jfr Bernstein 

& Lundgren, 1983).  

1.2 Forskningsfält och studiens positionering 

 

I det följande kommer jag övergripande att redogöra för forskning vilken 

anknyter till studiens intresse, såväl empiriskt som vad avser teoretiska 

utgångspunkter och frågor. Därefter positionerar jag avhandlingsstudien i det 

pedagogiska forskningsfältet samt pekar på studiens teoretiska och empiriska 

bidrag. 

Före mötet med forskning som har anknytning till studien vill jag 

tydliggöra att den senare Bernsteins (2000) begrepp, vertikal diskurs och 

horisontell diskurs, utgör relevanta teoretiska utgångspunkter för min analys
5
. 

De två diskurserna tar fasta på kunskapers och språks sociala sammanhang, 

hur de produceras, och att de ger sina användare olika möjligheter att handla 

och delta i sociala sammanhang. Kortfattat kan sägas att i horisontell diskurs 

är kunskap och språk hämtade ur och anpassade för lokala, specifika 

sammanhang. I vertikal diskurs är kunskap och språk däremot teoretiskt, 

principiellt organiserade. Kunskap och språk är inte bundna till lokala, 

specifika sammanhang. Med andra ord kan kunskap och språk i vertikal 

diskurs överföras för användning i olika sociala sammanhang.   

 

Undervisningspraktiker och innehåll i gemensam språkundervisning  

 

I följande avsnitt kommer jag att fokusera forskning som studerar 

undervisning i gemensamma ämnen på gymnasiet och om ungdomar på olika 

                                                        
5 Begreppen vertikal diskurs och horisontell diskurs, liksom klassificering och inramning, diskuterar 

jag mer utförligt i kapitel 3.2. 
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program får en gemensam kunskapsbas via det enskilda undervisningsämnet 

eller om en kunskapsfördelning sker. Redogörelsen är avgränsad till svensk 

forskning mot bakgrund av att den empiriska studien avser den svenska 

gymnasieskolan och de specifika förhållanden som följer av de reformer som 

skett i landet de senaste decennierna
6
. Resonemang gällande en gemensam 

kärna av ämnen finns således också i andra länder (jfr Priestley & Biesta, 

2013). 

Flera av de följande forskningsstudierna utgår från undervisning i 

svenskämnet. Jag ser dem som relevanta för studien av engelskundervisning, 

då både svenska och engelska utgör gemensamma kärnämnen för alla 

gymnasieungdomar och har en inriktning mot språk. Vidare fyller båda 

språken en viktig roll för att ungdomar ska nå delaktighet i det samtida 

svenska, globaliserade samhället (Cabau, 2009). Med detta sagt så finns det 

flera studier av skillnader i svenskundervisningens innehåll på olika 

gymnasieprogram, men inte för engelskundervisningen, vilka ger kunskaper 

för denna studie att förhålla sig till. 

Malmgrens (1992) studie av linjegymnasiet utgör ett tidigt exempel på 

forskning inom avhandlingens intresseområde genom sin inriktning mot 

kulturella skillnader i olika gymnasielinjers svenskundervisning. 

Kulturskillnaderna får Malmgren (1992) fram genom klassrumsstudier och 

analyser av intervjuer med svensklärare och ungdomar från naturvetarlinjen 

och humanistlinjen respektive konsumtionslinjen och verkstadslinjen. I nästa 

led får den varierande svenskundervisningen mellan programmen 

återverkningar i vilka kulturella aktiviteter ungdomarna socialiseras in i. 

Genom studiens analys framkommer att svensklärarna på programmen 

anpassar undervisningsinnehållet i hög utsträckning till programmet. Lärarna 

modifierar undervisningen utefter vad de ser som gångbart och relevant att 

undervisa om mot bakgrund av ungdomarnas sociala och kulturella 

sammanhang på fritiden, men också inför framtida arbete och samhällsliv. 

Samtidigt ger ungdomarna uttryck för varierande ambitioner och behov av 

svenskundervisningen, med stöd i hur de lever sitt liv i samhället i nuet och i 

framtiden. En slutsats i studien är att undervisningen på de olika linjerna 

formar olika kulturer vilka reproducerar sociala mönster. Ett sådant socialt 

mönster berör ungdomarnas förhållningssätt till ”den litterära och 

högkulturella bildning” (a.a. 1992, s. 297) som undervisningen kan innehålla. 

Ungdomar på yrkesförberedande program anger att de inte ser nyttan i en 

sådan bildning med tanke på vad de i sitt eget kulturliv utanför skolan ägnar 

sig åt. De eftersträvar därmed inte att integreras i en högkulturell, litterär 

bildningskultur (jfr Malmgren, 1992, s. 159). Naturvetareleverna och 

humanisteleverna finner dock denna litteraturundervisning positiv. 

Humanisterna betonar kultur som genuint intressant och naturvetareleverna ser 

                                                        
6 Principiellt relevanta internationella forskningsresultat för gymnasienivån, med teoretisk förankring i 

Bernstein, redovisar jag i samband med Bernsteins teoretiska bidrag till studien i kapitel tre. 
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samma undervisning om ett litterärt arv som relevant, som ett led i deras 

betygssträvan och förverkligande däri av deras möjligheter till integrering i 

framtida sociala sammanhang.  

En utveckling av Malmgrens studie av linjegymnasiets svenskundervisning 

utgör Bergmans (2007) studie. Avhandlingsstudiens analys påvisar olika 

undervisningskulturer i kärnämnet svenska på naturvetenskapliga programmet, 

barn- och fritidsprogrammet, industriprogrammet samt det estetiska 

programmet. På naturvetenskapsprogrammet finns en strävan hos ungdomar 

och lärare mot att naturvetarna ska socialiseras in i svenskämnet som ett 

färdighetsämne för att kunna röra sig i olika sammanhang med social status, 

”… en komplex värld av sociala och kulturella praktiker” (a.a. 2007, s. 172). 

Naturvetarna ska klara både högre studier och att kommunicera i offentliga 

sammanhang. Utöver kunskap i offentligt språkbruk genom främst skriftlig 

färdighetsträning ska naturvetarungdomarna även tillägna sig ett litterärt 

kulturarv och i någon mån kunna föra samtal med kulturellt bevandrade 

européer, enligt Bergman (2007). Svensklärarna erbjuder med Bergmans ord 

(2007, s. 333) ”mer avancerade” varianter av färdighetsträning och litterär 

bildning till ungdomarna på naturvetenskapsprogrammet i jämförelse med den 

förenklade, mer yrkesorienterade och mindre omfattande variant av samma 

innehåll som ungdomarna på yrkesprogrammen erbjuds. Bergman (2007) 

sluter sig till att svensklärarna anpassar undervisningen i en ämnestradition till 

aktuellt program och formar för yrkesungdomar ett kunskapsinnehåll som är 

en reducerad variant av den kunskap lärarna tillägnat sig i sin egen 

akademiska ämnesutbildning. För naturvetarna gäller en variant av lärarnas 

kunskap som genomgått mindre av reducering vad avser det disciplinära 

innehållet. I överensstämmelse med Malmgrens (1992) analysresultat visar 

Bergman (2007) att naturvetarungdomarna inte motsätter sig 

svenskundervisningen och dess innehåll. Naturvetarna ser ett korrekt och 

avancerat skriftspråk som kunskap de behöver för textproduktion i de sociala 

sammanhang som de vill ingå i framgent. Fokus i yrkesungdomarnas 

svenskundervisning på språkliga färdigheter är samtidigt något som 

yrkesungdomarna själva inte reser invändningar mot, men de vill ha ett 

innehåll i undervisningen som har relevans för dem i det liv de ser som 

aktuellt för dem.   

Förutom Bergman finns andra studier av programgymnasiet som bidrar 

med kunskap om skillnader i svenskundervisningen mellan program. En av 

dessa är Hultins (2006) studie av litteraturundervisning på 

samhällsvetenskapsprogrammet, industriprogrammet och handelsprogrammet. 

Det Hultin (2006) lyfter fram och följer upp i en vetenskaplig artikel (Hultin, 

2008) är en analys där svenskundervisningen både historiskt och i nutid 

medverkar till att yrkeseleverna inte får tillgång till samma kunskap och 

analytiska redskap för att integreras i samhället som ungdomar på 

studieförberedande program. Introduktionen av kärnämnena i och med 

läroplansreformen i början av 1990-talet var ett sätt att försöka motverka den 
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sociala segregationen och inlemma ungdomar i en gemensam kunskapsbas via 

kärnämnesundervisning. Hultin ifrågasätter dock om reformerna verkligen 

åstadkom ”likvärdig” högskoleförberedelse (Hultin, 2008, s. 100). I dess ställe 

ser hon att undervisningen kan kategoriseras på olika program som tillhörande 

en av tre ämneskonceptioner: svenska som färdighetsämne, svenska som ett 

högre bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. De 

två förstnämnda är ämneskonceptioner som ungdomar på yrkesprogram 

respektive samhällsvetenskapsprogrammet ges selektivt eller ojämlikt tillträde 

till via svenskämnet. I flera klasser på samhällsvetenskapsprogrammet får 

ungdomarna kunskap i att diskutera, skriva självständigt och kritiskt samt en 

introduktion i ett litterärt arv med en förståelse för människors och 

litteraturens villkor i olika tider. I överensstämmelse med Bergman (2007) så 

finner Hultin (2008) att lärarna däremot erbjuder yrkesungdomarna en basal 

färdighetsträning utifrån undervisningstexterna. Dessa kan vara kortare 

litterära texter eller texter i svenskläromedel. Därmed ger inte 

kärnämnesundervisningen alla gymnasieungdomar förutsättningar för 

delaktighet i en gemensam kunskapsbas. Om inte yrkeseleverna i 

svenskundervisningen får tillgång till skriftspråket, såsom 

samhällsvetarungdomarna får, så får de inte de redskap de behöver för att 

integreras fullt ut i samhällsliv, hävdar Hultin (2008). Med andra ord bidrar då 

kärnämnet svenska till differentiering via den kunskapsfördelning som sker 

mellan olika program.  

I en del av sin avhandlingsstudie har även Lund (2006) analyserat 

skillnader i svenskundervisningen mellan gymnasieprogram. Studien visar att i 

synnerhet yrkesungdomar prioriterar en nyttogrundad färdighetsinriktning i sin 

svenskundervisning. Innehållet ska vara nyttigt med avseende främst på den 

framtid i ett yrke som de ser för sig och deras behov i de sammanhangen av att 

kunna använda svenska språket. Naturvetarungdomarna å sin sida strävar 

visserligen också efter nytta, men ser den ur ett karriärperspektiv. De önskar 

och erhåller ett innehåll som är nyttigt på så sätt att kunskaperna ska öppna 

möjligheter för dem att nå höga betyg med vilka de kan bli antagna till högre 

utbildning, som ett steg i deras karriärer. Samhällsvetarungdomarna 

efterfrågar en kommunikativ inriktning på sina studier där språket i sig och 

dess användning står i fokus, vilket motsvarar karaktären på deras 

yrkesaspirationer. Dessa ambitioner hos ungdomarna ligger i linje med kravet 

på infärgning eller anpassning av undervisningen till programinriktning och 

resulterar i påtagliga skillnader i undervisningsinnehåll på de olika 

programmen. Lund (2006, s. 199) talar här om den ’dubbla differentieringen’, 

innebärande att gymnasieinstitutionen liksom ungdomarna själva verkar för att 

skapa innehållsliga och kvalitativa skillnader mellan olika program. 

Tillsammans förstärker de skillnader i undervisningens grundläggande 

målsättningar mellan programmen. Genomförandet och etablerandet av en 

likvärdig eller jämlik svenskämneskurs på olika program, vilket 

policydokumenten kräver, blir därmed svårare att åstadkomma. I linje med 
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den forskning som refererats ovan om skillnader i undervisningen mellan 

program, såsom Hultin (2006), så finner Lund (2006) att det blir svårare för 

yrkesungdomar att åstadkomma en kunskapskvalificering som borgar för 

framgångsrika högskolestudier och att kunna ta plats i det offentliga samtalet. 

Även Lunds (2006) studie visar således att gymnasiets svenskundervisning 

bidrar till social differentiering. 

Norlunds (2009) avhandling om skillnader i svenskundervisningen mellan 

program bidrar med kunskap om hur undervisningen erbjuder ungdomar på 

samhällsvetenskapsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet olika 

tillgång till sakprosatexter och färdigheter att hantera dessa. Norlund (2009) 

undersöker vem som får tillgång till kunskaper om kritisk läsning av 

sakprosatexter. Studien visar att yrkesungdomar får möta en smalare repertoar 

av texter än samhällsvetarungdomarna i sin svenskundervisning och att 

sakprosatexter då vanligen inte förekommer. Yrkesungdomar får möta 

emotionellt orienterade texter med innehåll hämtade ur vardagslivet. 

Undervisningen är främst inriktad mot att yrkesungdomarna ska erbjudas 

basfärdigheter, vad avser läsande och skrivande, vilket även tidigare studier 

visar (Bergman, 2007; Hultin, 2006). Ungdomar på yrkesförberedande 

program får inte heller undervisning i att självständigt kunna genomföra 

analyser och ta ställning i olika frågor. På samhällvetenskapsprogrammet får 

ungdomarna däremot möta sakprosa, vilket kan inkludera såväl 

utredningstexter i skrift som debattprogram. Samhällsvetarna får i 

bearbetningen av dessa offentliga texter genomföra kritiska analyser och med 

adekvata begrepp diskutera texterna, vilket bidrar till en vidgning av deras 

begreppskännedom. Norlund (2009, s. 53) visar att till skillnad från ungdomar 

på yrkesförberedande program så får ungdomar på studieförberedande 

program genom sin svenskundervisning erbjudande om generella kunskaper, 

benämnda vertikal diskurs: ”Det är en process som startar långt före gymnasiet 

men också fortsätter efteråt, dvs. det är en ’fortsatt tillträdesprocess’ med 

progression även inom den vertikala diskursen som avses.” Norlunds (2009, s. 

53) analyskommentar utpekar en koppling mellan kunskapsfördelning och 

social integrering. Medan samhällsvetarnas undervisning understödjer, så 

motverkar yrkesungdomarnas undervisning en utveckling av kunskaper i 

kritisk läsning och analys av offentlig text liksom deltagande i samhällelig 

debatt. I god överensstämmelse med tidigare forskning når Norlund (2009) 

slutsatsen i sin analys att skolan förbereder ungdomar för social integrering i 

skilda sociala sammanhang genom den repertoar av texter och språkliga 

färdigheter som undervisningen introducerar dem i.  

Nylund och Rosvall (2011) diskuterar i sin artikel den senaste 

gymnasiereformen (prop. 2008/09:199; SOU 2008:27) och 

svenskundervisningen på fordonsprogrammet i relation till fördelning av 

kunskap mellan samhällsklasser. Slutsatsen är att yrkesungdomarna inte får 

tillträde till generella kunskaper genom de språkkunskaper som deras 

utbildning erbjuder dem. Yrkesungdomarna, varav flertalet är 
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arbetarungdomar, får inte kunskap i analys och läsning av text som ger dem 

makt att i framtiden kunna diskutera rådande arbetsfördelning på arbetsplatser 

med en kritisk ingång.  

  

Undervisningspraktiker och kunskapsurvalets inriktning  

 

Om vi vidgar perspektivet och ser till forskning om skillnader mellan 

gymnasieprogram där undervisningen inte är avgränsad till svenskämnet, så 

har Öhrn, Lundahl och Beach (2011) publicerat en antologi med bidrag från 

Hjelmér, Rosvall och Dovermark liksom redaktionsmedlemmarna. Författarna 

använder sig i analyserna av begrepp ur Bernsteins (1975, 1990, 2000) 

teoribildning, däribland vertikal och horisontell diskurs. Ett kunskapstillskott 

som antologin bidrar med för området är att på studieförberedande program 

syftar undervisningen till att erbjuda ungdomarna teoretisk kunskap med rötter 

i akademiska discipliner. På den vägen ska de nå höga betyg, genomgå högre 

studier och därefter kunna axla socialt fördelaktiga positioner i samhället. 

Analysen (Beach, Lundahl & Öhrn, 2011) visar sammantaget att orienteringen 

på studieförberedande programs undervisning står väl i överensstämmelse 

med kunskap i enlighet med vertikal diskurs. På yrkesförberedande program å 

andra sidan syftar undervisningen till att erbjuda ungdomarna kunskap 

anpassad till programmets inriktning (a.a.). Orienteringen på 

yrkesungdomarnas undervisning (Beach, Lundahl & Öhrn 2011) 

överensstämmer väl med kunskap i enlighet med horisontell diskurs. 

Resultaten är i linje med vad tidigare forskning avgränsad till 

svenskundervisning på gymnasieprogram visat (Bergman, 2007; Hultin, 2006; 

Norlund, 2009). Beach, Lundahl & Öhrn (2011) ställer sig kritiska till att 

ungdomars kunskapsbehov kategoriseras efter programtillhörighet, eftersom 

det i studierna visat sig att även bland ungdomar på yrkesprogram finns 

intresse för teoretiska studier. Det stora hindret mot gymnasieungdomars 

medborgarskapsutveckling utgör lärarnas starka styrning eller inramning av 

undervisningen med stöd i deras professionella utbildning i vertikal diskurs.  

En annan aspekt av yrkesungdomars undervisning visar Berglunds (2009) 

studie av lärares och elevers perspektiv på byggprogrammets 

kärnämnesundervisning och dess innehåll, utan närmare ämnesspecificering. 

Studiens yrkesungdomar uttrycker det som välgörande för deras intresse och 

yrkesförberedelse att de får en yrkesanpassning av kunskap i kärnämnena, 

snarare än en teoretisk fördjupning av samma kunskaper. De ser att 

yrkesanpassningen bidrar positivt till deras integrering i yrkeslivets former och 

krav. I den forskningstradition jag visat på tidigare kan Berglunds (2009) 

resultat tolkas i Malmgrens (1992) anda som uttryck för en programkultur.  
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Gymnasiereformer och olika undervisningsinnehåll på 
gymnasieprogram 

 

Utöver forskning om skillnader i kunskapens urval mellan olika 

gymnasieprogram så finns även studier av texter med anknytning till 

gymnasiereformer, vilka analyserar åtskillnad av undervisningsinnehåll mellan 

olika program.  

Lundahl (2008) genomför en historie-kritisk analys av betänkandet inför 

GY 2011 (SOU 2008:27). Analysen visar att gymnasiereform GY 2011 utgör 

ett brott mot föregående reformeringar av gymnasieskolan, från 1970 och fram 

till 2000-talets början. Integreringssträvandena i tidigare reformer har ersatts 

med en strävan mot att ungdomar på olika program ska skiljas åt i 

undervisningen utefter om de går på högskoleförberedande program eller 

yrkesprogram.  

Detta förhållande beskrivs av Nylund och Rosvall (2011, s. 92ff) som att 

medan 1960- och 1970-talets reformer fram till 1990-talets gymnasiereform 

(prop. 1990/91:85) verkade för ökad integrering av olika utbildningar, så 

verkar gymnasiereform GY 2011 (prop. 2008/09:199; SOU 2008:27) för en 

ökad horisontalisering av kunskapens urval på yrkesprogrammen. Kunskap på 

yrkesprogram ska vara bunden till specifika sociala sammanhang. 

Undervisningen ska prioritera färdigheter som arbetsgivare finner viktiga för 

det aktuella arbetet.   

För att återgå till tidigare analys så pekar Lundahl (2008) på att de skilda 

inriktningarna över tid i gymnasiereformerna har sin grund i olika perspektiv 

på skolans ekonomiska och sociala funktioner. Skolan som 

arbetskraftsförsörjare åt samhället har haft att hantera över tid ”… ett 

spänningsförhållande mellan å ena sidan bredd och anpassningsförmåga till 

arbetslivets växlande behov, och å andra sidan specialisering och 

konkretisering” (a.a. 2008, s. 41). Medan tidigare gymnasiereformer betonade 

förberedelser för föränderligt arbetsliv genom breda kunskaper, betonar den 

senaste gymnasiereformen specialiserade utbildningar utifrån vad avnämarna 

till yrkes- respektive högskoleförberedande gymnasieutbildning anser behövs. 

Lundahl (2008) visar även på hur skolans sociala funktion under 1960-talet 

och fram till föregående gymnasiereform enligt Lpf 94 kännetecknats av att 

gymnasieskolan ska bidra till social utjämning och fostran till demokratiska 

medborgare. I direktiven till betänkandet för GY 2011 (SOU 2008:27) är det 

mycket kortfattat som kraven på skolan som social fostrare omnämns. 

Principen att alla gymnasieungdomar genom kärnämnena ska få jämlik 

förberedelse för ett föränderligt arbetsliv och möjligheter till återkommande 

utbildning via högskolebehörigheten försvinner. Istället gäller ett isärhållande 

av yrkesprogram och högskoleförberedande program. I utredningstexten 

motiveras isärhållandet utifrån att programungdomar ska erhålla en fördjupad 
specialisering på sina respektive inriktningar, vilket ska utveckla 
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utbildningarnas kvalitet. Lundahls (2008) studie bidrar till att synliggöra att 

den integrerade gymnasieskolan genom GY 2011 ersätts av en mer selektivt 

inriktad gymnasieskola.   

Gymnasieutredningens betänkande Framtidsvägen – en reformerad 
gymnasieskola (SOU 2008:27) analyserar Forsberg (2008) med fokus på 

textens diskussion av kunskapsbedömningar. Analysen vill visa på att 

kunskapsbedömningarna bär på en funktion av att reglera passager och sortera 

ungdomar inför antagning till gymnasiet och högskolan. De elever som 

uppvisat goda resultat vid kunskapsbedömningarna får möjlighet att passera 

vidare. Hur väl ungdomarna klarar kunskapsbedömningar på gymnasiet verkar 

differentierande vad avser vilka möjligheter till utveckling efter gymnasiet 

som öppnas eller stängs för dem. Gymnasieutredningens förslag (SOU 

2008:27) innebär att elever ska ställas inför tydliga val inför sin vidare färd 

mot framtida destinationer: arbetsplats eller högskolestudier, och få den 

kunskap som krävs inför aktuella positioner. Differentiering sker utifrån valet 

av program genom programmets samlade innehåll och det innehåll 

ämnesstudierna ger samt genom de möjligheter som respektive program 

medger när det gäller tillträde till högre studier eller arbetsliv. Forsberg (2008) 

understryker även att genom gymnasiereformen får externa avnämare såsom 

yrkesbranscher och högskola större inflytande över undervisningens villkor. 

Det ökade externa inflytandet motiverar utredningen med att gymnasieskolan 

måste bli mer effektiv. Det är effektivitet ur olika perspektiv som avses. Det 

handlar å ena sidan om att förbättra elevgenomströmningen. Å andra sidan 

handlar det om att i högre grad åstadkomma en direkt koppling till 

arbetsmarknaden genom att skolan ska försörja avnämarna med ungdomar 

som har specifika kunskaper inom efterfrågade områden. Som helhet bidrar 

analysen med kunskap om hur bedömningar verkar differentierande samt en 

insikt i att kunskapsfördelning på gymnasienivån kan leda till 

inlåsningseffekter för främst yrkesungdomar genom att begränsa deras 

möjligheter att passera vidare till högre studier.   

 

Teoretiska ingångar för tidigare forskning  

 

De teoretiska anslag som tidigare forskningsstudier använt i analysen av 

empiri om skillnader i undervisningens innehåll domineras av två inriktningar. 

Den ena är den kultursociologiska, där Malmgrens (1992) studie utgör ett 

tidigt exempel, genom användningen av Bourdieus teoribildning (1984), 

Bjurströms (1980) kultursociologiska studie av ungdomskultur samt Balls 

(1987) studie av motsättningar mellan ämnesparadigm i den engelska skolans 

modersmålsundervisning. Även Bergmans (2007) studie har denna 

kultursociologiska ansats i bruket av Bourdieus teori (1984) om kulturellt och 

symboliskt kapital samt habitus. Syftet är att därigenom visa på de olika 

undervisningskulturer som råder på olika program i gymnasiets 
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svenskundervisning. Bergman (2007) använder sig dessutom i analysen av 

Giddens (1991) kulturteori och Bakhtins (1984) dialogbegrepp, där individer 

tillsammans medverkar i förhandlingar om innehåll och förståelse. Vidare 

använder Hultin (2006) sig av Bakhtins genreteori (1979/1997). Hultins 

(2006) syfte är att visa på samtalsgenrer i svenskämnets litteraturundervisning 

på yrkesprogram och samhällsvetenskapsprogrammet. Denna teoretiska 

förankring kombineras med läroplansteori, för analys av styrdokument med ett 

intresse för litteraturundervisningens historiska och institutionella 

dimensioner. 

Den andra dominerande forskningsinriktningen på området är den 

utbildningssociologiska forskning där Bernsteins teoribildning används för 

teoretisering av empiri. Öhrn, Lundahl och Beach (2011) använder i sin 

antologi Bernsteins teoribildning, liksom övriga artikelförfattare i antologin: 

Hjelmér, Rosvall och Dovermark. Med begreppen inramning och 

klassificering (Bernstein, 1971, 1975, 1990) iakttar antologins analyser 

principer som reglerar kommunikationen i undervisning. För att förstå och 

förklara undervisningsinnehållet på yrkesprogram och studieförberedande 

program använder Beach, Lundahl och Öhrn (2011, s. 147f) i slutanalysen 

även begreppen vertikal och horisontell diskurs (Bernstein, 2000)
7
. Det 

övergripande syftet med användning av Bernsteins teoribildning vill jag 

sammanfatta som att antologins författare avser att förklara de skilda 

perspektiv som ungdomar och lärare på olika program framför ifråga om 

gymnasieelevernas inflytande och medborgarskapsutveckling.   

Nylund och Rosvall (2011) använder likaså begreppen horisontell och 

vertikal diskurs (Bernstein, 2000). Deras syfte med den 

utbildningssociologiska ansatsen är inte bara att förstå undervisning på 

fordonsprogrammet. De vill även visa på konsekvenser av horisontell diskurs 

på programmet med dess utveckling av kunskap för det konkreta lokala 

sammanhanget. Via Bernsteins (2000) teoribildning om diskurser visar de att 

den horisontella diskursen hämmar ungdomarnas utveckling av generella 

kunskaper. Dessutom diskuterar de gymnasiereformen GY 2011 (prop. 

2008/09:199; SOU 2008:27) i relation till analysresultaten. Slutsatsen är att 

gymnasiereform GY 2011 riskerar att resultera i en ännu starkare horisontell 

diskurs på yrkesprogram och försvåra yrkesungdomars tillträde till högre 

studier. Den stärkta horisontella diskursen skulle ge negativa konsekvenser för 

yrkesungdomars möjligheter att delta i sammanhang som kräver tillgång till 

kunskaper på en mer generell och kontextobunden nivå, för att de ska kunna 

ifrågasätta det som är och överväga det som kunde vara.   

Även Norlund (2009) analyserar sin empiri med begrepp ur Bernsteins 

teoribildning (1990, 2000). Norlund (2009) använder begreppen vertikal och 

horisontell diskurs för att analysera hur ungdomar på olika program genom 

läsning av varierande texttyper får ojämlikt tillträde till kunskap. Två andra 

                                                        
7 Horisontell och vertikal diskurs får i kapitel tre en mer ingående redogörelse. 
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begrepp i studien som hämtats från Bernstein (2000) är klassificering och 

inramning, där hon använder klassificering för att analysera ”… 

läsundervisningens utformning på olika program” (Norlund, 2009, s. 54). 

Skillnader i undervisning skapar åtskillnad i tillgången till sociala 

sammanhang. Inramningen fokuserar om det är läraren ensam som har 

kontroll eller makt över undervisningens utformning eller om även eleverna 

deltar i undervisningens organisering. Sammantaget används i studien 

Bernsteins teoribildning för att förstå hur sociala skillnader konstrueras mellan 

elever på yrkes- och studieförberedande program genom den tillgång 

undervisningen ger till olika läsaktiviteter, framför allt kritisk läsning.  

Vid sidan av de båda dominerande perspektiven finns en tredje teoretisk 

ingång, nämligen Habermas (1984) teori om det kommunikativa handlandet. 

Lund (2006) använder sig av denna ingång i sin analys av ungdomars 

valhandlingar och deras konsekvenser för ungdomars integrerings- och 

differentieringsprocesser. Studien analyserar närmare bestämt de rationella 

grunder som ungdomar uttrycker för sina val, de olika handlingsalternativen. 

Ungdomarnas tal om sina val visar sig i analysen vara intersubjektivt 

förankrade och villkorade av förhållanden både inom och utanför 

utbildningsinstitutionerna. Som en del av denna analys visar studien hur 

ungdomar på olika program antar varierande perspektiv på 

svenskundervisningen utifrån rationella grunder. Med Habermas (1995) 

rationalitetsbegrepp visar Lund (2006) hur rationalitetsformer som grund för 

ungdomars perspektiv och handlande villkorar det innehåll som blir legitimt i 

undervisningen. Detta påverkar i sin tur ”gymnasieutbildningens integrations- 

och differentieringsprocesser” (a.a., 2006, s. 210).   

 

Avhandlingsstudiens förankring i och bidrag till forskningsfältet  

 

Genomgången av tidigare forskning har genomförts i syfte att tydliggöra hur 

avhandlingsstudien angör till forskningsfältet samt vilket kunskapsbidrag 

studien avser ge.  

Inledningsvis vill jag framhålla att denna avhandling rör sig inom det 

pedagogiska forskningsfältet, ett fält som är mycket vittomfattande. 

Gemensamt för den del av pedagogiken som avhandlingen relaterar till är att 

forskningen handlar om mötet mellan människor i gymnasieanknutna 

sammanhang, direkt eller indirekt genom skrivna texter, och de perspektiv på 

urval av kunskap som där kommer till uttryck. Studiens intresse för kärnämnet 

engelska grundar sig i en strävan att förstå hur talet om kunskapens urval och 

undervisningens organisering i kärnämnet engelska på olika program formar 

villkor som mobiliserar ungdomars livschanser. Följaktligen är detta inte en 

studie inom forskningsfältet Second Language Acquisition (SLA), där 

intresset är riktat mot att åstadkomma lingvistiska beskrivningar av subjektens 
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lärande av engelska i olika sociala sammanhang
8
. Avsikten är inte heller att 

bidra med en språkdidaktisk vägledning i undervisningen av lingvistiska 

färdigheter i engelska. Studien är en didaktiskt inriktad analys med intresse för 

spänningen mellan talet om en gemensam kärna av kunskaper för ungdomar 

på olika program via engelskämnet och talet om kunskapsfördelning mellan 

program. Kunskapsobjektet är hur uttryckta villkor för undervisning i 

kärnämnet engelska bidrar till kunskapsfördelning mellan program och lägger 

grunden för ungdomars livschanser. 

I förhållande till tidigare redovisad forskning inom området så befinner sig 

Norlund (2009), Öhrn, Lundahl och Beach (2011) samt Nylund och Rosvall 

(2011) samtliga nära mitt perspektiv både empiriskt och teoretiskt. Empiriskt 

fokuserar de skillnader i kunskapens urval mellan gymnasieprogram och 

skillnadernas betydelse för ungdomar på olika program. De använder även den 

senare Bernsteins (1990, 2000) teoribildning i analysen av det empiriska 

materialet
9
. En relevant skillnad, vilken visar på studiens bidrag till 

forskningsfältet, är att jag med inspiration från ett kritiskt diskursanalytiskt 

perspektiv (Chouliaraki & Fairclough, 1999) inkluderar såväl lärares och 

ungdomars röster som SOU med tillhörande direktiv och propositioner. Det 

yttersta syftet är att indikera hur tal i dessa texter om engelskundervisning på 

olika program bidrar till ungdomars livschanser. Jag anknyter därvid även till 

samma forskningsfält som Lundahl (2008) och Forsberg (2008) och delar 

intresset för gymnasiereformer och de villkor för integrerings- och 

differentieringsprocesser som dessa formerar.  

Vidare, intresset för skillnader i undervisningens innehåll och organisering 

mellan program och deras konsekvenser för programungdomars integrerings- 

och differentieringsprocesser delar jag med Lunds (2006) studie. I fokus står 

både texter med anknytning till gymnasiereformer och undervisningspraktiker. 

Däremot skiljer sig studierna åt dels empiriskt, där föreliggande studie har 

med ungdomars och lärares tal om undervisning, alltså inte enbart 

ungdomarnas perspektiv. Dels är denna studie inspirerad av en 

utbildningssociologisk ansats (Bernstein, 1990, 2000), medan Lunds studie i 

huvudsak är inriktad mot analys av det kommunikativa handlandet (Habermas, 

1984) i relation till gymnasieungdomars valhandlingar.  

 

                                                        
8 Inom lingvistiken finns en rad forskningsområden, där fyra större indelningar kan göras: fonetik, 

grammatik, semantik och pragmatik. Inom fonetiken studeras ljud, tal och språkljudens funktion 

(fonologi). Forskningsområdet Second Language Acquisition (SLA), inom vilket många socio-

kulturella och psykologiskt inriktade språkdidaktiska forskningsstudier genomförs, lutar sig mot 

lingvistiken för vetenskaplig förståelse av språkanvändning, vad språkinlärning är och hur den går till i 

olika sociala och kulturella sammanhang. 

 
9 Den metodologiska förankringen i Bernsteins teoribildning (1990, 2000), liksom kritisk diskursanalys 

(Chouliaraki & Fairclough, 1999), fördjupar jag i kapitel tre. 



21 

Betydelsefulla begreppsliga utgångspunkter 

 

Innan syftesbeskrivningen presenteras och för att återknyta till studiens 

analytiska intresse för kärnämnet engelska, så kan följande problematisering 

göras. Ungdomar och lärare på gymnasieprogram, liksom politiker som 

utformar skolsystemet, vill jag förstå som att de anser att det är viktigt att 

undervisningen ger ungdomar möjligheter att nå kunskap som tillåter dem att 

bli del av de sociala sammanhang som är relevanta för dem. Kunskap 

definierar jag i detta som förmåga att handla (Stehr, 2001). Tillgången till 

kunskap och språk ger med denna beskrivning tillgång till sociala 

sammanhang. På samma gång avgör urvalet av kunskap vilka sociala 

sammanhang ungdomar förbereds för integrering i. Med integrering avser jag 

människors inlemmande i samhällssammanhang. Differentiering avser å andra 

sidan en uppdelning av människor (Marklund, 1985), vilken under 

gymnasietiden är en fråga om att ungdomar sorteras i skolan efter de 

samhälleliga sammanhang som de ska kunna verka i. Villkor som medverkar 

till urvalet av kunskap i undervisningen på ett program är då av betydelse för 

ungdomarnas integrering i sociala sammanhang respektive differentiering
10

, 

och därigenom deras livschanser.  

Med utgångspunkt i Weber (Weber, 1983a, 1983b) definierar jag 

livschanser som människors olika tillgång till resurser och därigenom 

möjligheter i samhället, vilka tar som sin grund utbildning. Livschanser är 

med andra ord inget som människor föds med. I denna avhandlings 

sammanhang utgör livschanser möjligheter att handla i sociala sammanhang 

vilka mobiliseras genom utbildningssystemets försorg och tillträdet till 

kunskap. Utbildningssystemet både ger och utestänger människor från 

livschanser. Detta förhållande inverkar på människors sociala integrering och 

bidrar till social differentiering.  

Frågan om ungdomars differentiering är samtidigt en fråga som 

återkommande hanterats i både svensk utbildningspolitik, liksom i andra 

länders utbildningspolitik. Exempelvis återger LeTendre m fl (2003) den 

diskussion som förts i Tyskland respektive USA. I Tyskland har diskussion 

förts om bästa förutsättningar för differentiering, ”ʼcorrectʼ educational 

placement” (LeTendre, Hofer & Shimizu, 2003, s. 78), utifrån bedömning av 

individens förmågor. Diskussionen i USA har inneburit att krav rests på  

”detracking” (LeTendre, Hofer & Shimizu, 2003, s. 79) genom vilken 

differentiering ses som något som bör göras så sent som möjligt i ungdomars 

utbildning för att ge dem en chans att utvecklas maximalt.    

Slutligen, med inspiration i Bernsteins teoribildning (1990, 2000) vilar 

studien på ett intresse för relationen mellan pedagogik och det sociala. I 

                                                        
10 Diskussionen av likvärdighet, ungdomars integrering och differentiering via kärnämnesundervisning 

i engelska fördjupar jag i kapitel tio. 
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studiens sammanhang handlar detta intresse om hur perspektiv på 

undervisningens innehåll och form på olika program bidrar till att ge 

förutsättningar för social integrering och differentiering. 

Avhandlingen fokuserar alltså en grundläggande pedagogisk problematik, 

nämligen kunskapens urval: en gemensam kunskapsbas visavi 

kunskapsfördelning mellan program, med social integrering och 

differentiering som överordnat intresse.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Avhandlingens syfte är att genom en analys av talet om kunskapens urval och 

undervisningens organisering i kärnämnet engelska studera diskursivt formade 

villkor som mobiliserar ungdomars livschanser och bidrar till deras sociala 

integrering och differentiering.  
 

Följande frågor vägleder avhandlingens forskningsintresse: 
 

- Hur argumenterar valda SOU med tillhörande direktiv och 

propositioner för kärnämneskunskapers urval och undervisningens 

organisering över tid på olika program? 
 

- Hur uppfattar lärare och ungdomar på olika program undervisningens 

innehåll och organisering i gymnasieskolans engelskundervisning? 

 

- Vilka dominerande pedagogiska diskurser bidrar lärare och ungdomar 

till att utforma för engelskundervisning på olika gymnasieprogram och 

hur legitimerar de kunskapens urval och undervisningens 

organisering? 

 

- Hur förhåller sig dominerande pedagogiska diskurser på de olika 

programmen till varandra och vad kan denna relation mellan 

pedagogiska diskurser på program samt perspektiv i utbildningspolicy 

bidra till att visa med avseende på likvärdigt kunskapstillträde och 

formandet av ungdomars framtida livschanser? 

 

Av kritisk betydelse är genomgående frågan om det finns ett tal om förändring 

eller vidmakthållande av dominerande pedagogiska diskurser på 

gymnasieprogrammen.  
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1.4 Disposition 

 

Studien består i sin disposition av fyra delar: Innehållslig och metodologisk 
orientering, Utbildningspolicy och reformrörelser, Lärare och ungdomar om 
engelskundervisning samt Praktikerna och studiens poänger. Första delen 

behandlar utgångspunkter för studiens intresse och analysen av villkor som 

mobiliserar ungdomars livschanser på olika gymnasieprogram. Efter inledande 

text om engelskkunskapers betydelse för ungdom och samhälle så omfattar 

första delen såväl en redogörelse för aktuell pedagogisk forskning som 

studiens relation till denna forskning. Syftesbeskrivningen som följer därpå 

ger genom fokusering av perspektiv på kunskapens urval och undervisningens 

organisering i engelskämnet på gymnasieprogram en grund för kapitlets 

fortsatta disposition. I det andra kapitlet ges en utbildningshistorisk 

redogörelse för framväxten av alltmer gemensam undervisning och kunskap 

för ungdomar på gymnasienivå. Kapitlet redogör även för 

utbildningsfilosofiska inriktningar, vilka givit ämnesundervisningen en roll i 

kunskapsurvalet. Därefter visar jag på studiens metodologiska och teoretiska 

grund, liksom hur studien genomförts och empiri valts ut. Texten inrymmer 

däri vilka överväganden och ställningstaganden som gjorts i dessa avseenden.  

Utifrån vald metodologi organiserar jag övriga tre delar
11

. Konkret innebär 

detta att jag i avhandlingens andra del analyserar SOU med tillhörande 

direktiv samt propositioner ur tidsperioden 1990 till och med 2009 med 

anknytning till gymnasiereformerna Lpf 94, GY07 samt GY 2011. Analysen 

ger en bild av den förskjutning som sker i texterna vad avser perspektiv på 

kärnämneskunskapers urval för olika gymnasieprogram.  

I den följande tredje delen av avhandlingen analyserar jag först ungdomars 

respektive lärares samtal om engelskundervisning på olika program. Analysen 

av intervjuerna är inledningsvis en beskrivning av lärares och ungdomars 

perspektiv ifråga om engelskundervisningens innehåll och organisering. I 

nästa steg tar sig studien an dessa deskriptioner, men nu med inriktning på 

fördjupad analys av framkomna perspektiv genom en teoretiskt inspirerad 

ingång. Texten organiseras i denna del genom analys av varje program för sig.    

Avhandlingens fjärde och sista del är en analys mellan programmen av 

lärares och ungdomars perspektiv på engelskundervisning, liksom 

engelskundervisningens relation till övrig undervisning på programmen. Dessa 

perspektiv ställs i relation till perspektiv i SOU med tillhörande direktiv samt 

propositioner. Syftet är att därigenom visa huruvida dessa aktörers perspektiv 

bidrar till strävan mot olika kunskapsurval och kunskapsfördelning mellan 

gymnasieprogrammen. Framkomna analysresultat diskuteras därefter i relation 

till vad de kan säga om gymnasieungdomars likvärdiga utbildning, sociala 

integrering samt differentiering och däri mobiliseringen av ungdomars 

                                                        
11 I kapitel 4.9 ges en mer ingående redogörelse för analysens genomförande. 
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livschanser. Därtill förhåller jag studiens resultat till GY 2011 samt resonerar 

om vilka implikationer jag ser att studien kan ha för förändring av rådande 

kunskapsurval på gymnasieprogram. 
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2. GYMNASIETS UTVECKLING OCH 

UTBILDNINGSFILOSOFISKA 

INRIKTNINGAR 

 

I detta kapitel ges ett utbildningshistoriskt sammanhang för studien utifrån en 

genomgång av SOU-utredningar och politiska beslut om reformering av 

utbildning på gymnasienivå. Vad avser den utbildningshistoriska redogörelsen 

av politiska beslut för reformering av gymnasieskolan, så utgör gymnasiets 

läroplansreformer på 1960-talet utgångspunkten. Under detta årtionde blir 

utbildning och tillträdet till kunskap på gymnasienivå en angelägenhet för en 

bredare andel av befolkningen genom samhällsutveckling och 

utbildningspolitik. Den politiska redogörelsen avslutas med förberedelserna 

för 1990-talets reformering
12

, där inrättandet av kärnämnen utgör en 

höjdpunkt i den historiska utvecklingen av en allt mer gemensam 

gymnasieskola med olika utbildningar inom sig. Under denna period 

uppmärksammar genomgången särskilt argument som förs fram för viss 

kunskapsfördelning mellan gymnasieutbildningar.  

Kapitlet inleds med en redogörelse av olika utbildningsfilosofiska 

inriktningar som inverkat på svensk utbildningspolitik (Englund, 1986). 

Utbildningsfilosofierna används senare i kapitlet för att beskriva och förstå 

förändringar vad beträffar undervisningens inriktning i ämnen däribland 

engelska under tidsperioden.  

 

                                                        
12 I kapitel fem analyserar jag SOU med tillhörande direktiv samt propositioner för perioden 

1990–2009, som en del av studiens empiriska material. Av analytiskt intresse är där uttryckta 

perspektiv på kärnämnesundervisning för olika program. Engelska insorteras i de sammanhangen 

under kärnämnen, och i senare policytexter under gymnasiegemensamma ämnen. 
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2.1 Utbildningsfilosofiska inriktningar och 
undervisningsämnenas roll 

 

För att inledningsvis ge en generell översikt för ambitioner med undervisning i 

olika ämnen refererar jag till Englunds (1986) redogörelse för 

utbildningsfilosofiska inriktningar. Genom de utbildningsfilosofiska 

inriktningarna visar Englund (1986) hur uppfattningar om kunskap och 

ämnenas roll i skolan förändrats under 1900-talet. Essentialismen innebär en 

betoning av att skolans uppdrag är att förmedla vetenskapligt grundad och på 

förhand bestämd kunskap i en strikt ämnesindelad skola. Överfört i studiens 

sammanhang uppfattar jag exempelvis en teoretiskt inriktad 

grammatikundervisning, med historiska rötter i romarnas undervisning i 

latinets grammatik (jfr Lundgren, 2012b), som en undervisning med tydliga 

essentialistiska ambitioner. 

Även perennialismen framhåller att skolans kunskapsbildning ska ägnas åt 

färdiga kunskaper. Inom perennialismen är det dock västerlandets kulturarv 

som ska göras till föremål för förmedling till eleverna. Eleverna ska 

därigenom nå en förmåga att hantera odödliga, eller återkommande, teman i 

kulturen. Undervisningen ska inte förändras i takt med samhällets ekonomiska 

förändringar utan bygga på bestående kulturella värden. Det är en föreställning 

om att skolan ska verka för elevers upptagande i ett kulturellt arv.  

I progressivismen, som är starkt förknippad med pragmatismen från 

Dewey (1916/1997), framhålls att elever ska formulera problem och hämta 

kunskap från olika kunskapsområden. Kunskap och undervisning utgör 

förberedelser för specifika samhälleliga sammanhang och arbetsdelning, men 

också förberedelser inför livet som medborgare. I fokus står en 

ämnesintegrering med syfte att åstadkomma en utifrån samhällets behov 

anpassad kunskapsfördelning för social fostran eller integrering: ”Pedagogy 

became a science for use in ’programme’ of integration into specific social 

conditions, such as (capitalist) industrialism and democracy” (Englund, 1986, 

s. 234). Skolan ska tillse att individen når mer övergipande mål, som 

möjliggör för denne att integreras i aktuella samtida samhällssammanhang.  

Slutligen, utvecklades rekonstruktionismen ur progressivismen. 

Rekonstruktionismen innebär en mer social orientering på progressivismen. 

Skolans uppgift är att bibringa alla elever kunskaper med vars hjälp de ska 

kunna kritiskt granska det omgivande samhället. De ska kunna ta upp 

konfliktfyllda sociala frågor till diskussion och värdera olika 

handlingsalternativ. Rekonstruktionisterna ser dessa kritiskt reflektiva 

egenskaper hos alla ungdomar som väsentliga för dem som framtida 

medborgare, liksom för samhällets demokratiska utveckling. Dessa fyra 

utbildningsfilosofiska inriktningar bidrar med en övergripande medvetenhet 
om hur frågan om kunskapsurval och undervisningens organisering hanterats 

historiskt.  
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De olika utbildningsfilosofiska inriktningarna som här fått sin redogörelse 

ger en möjlighet att karaktärisera olikartad kunskapsfördelning mellan 

utbildningar via ambitioner i ämnesundervisning.  

 

2.2 Reformeringen av gymnasieskolan 

 

Grundskolereformen 1962 innebar införandet av nioårig obligatorisk 

grundskola, vilket fick efterverkningar för den frivilliga gymnasienivån. 

Medan endast ett fåtal ungdomar i skolsystemet före 1962 gick vidare till 

gymnasienivån, kom nu alla ungdomar att genomgå en nioårig grundskola för 

att därefter i stort antal söka plats i någon form av efterföljande utbildning på 

gymnasial nivå. Grundskolereformen 1962 bidrog på detta sätt till ett behov av 

genomgripande reformering av gymnasiesystemet. En samverkande 

omständighet var även att ett ökat välstånd hos befolkningen som helhet på 

1950- och 1960-talet gjorde det möjligt för fler ungdomar att söka sig mot 

fortsatt utbildning via den frivilliga skolformen.  

Reformeringen av gymnasieskolan kom genom 1964 års riksdagsbeslut om 

en ny läroplan, Lgy 65, på grundval av 1960 års gymnasieutrednings 

huvudbetänkande (SOU 1963:42) och det särskilda läroplansbetänkandet 

(SOU 1963:43). Besluten innebar att man tog ett första steg mot en gemensam 

gymnasieskola för den frivilliga gymnasienivån genom sammanslagning av 

allmänna gymnasiet, tekniska gymnasier och handelsgymnasier. En 

sammanhållen gymnasieorganisation skapades med fem linjer: humanistisk, 

samhällsvetenskaplig, ekonomisk, naturvetenskaplig och teknisk linje. 

Utbildningen på de fem linjerna skulle tillhandahålla generella kunskaper åt 

alla ungdomar. Till dessa hörde kunskaper i främmande språk i syfte att 

vidareutveckla ungdomarnas kommunikationsfärdigheter. Ungdomar i 

gymnasieutbildning skulle få tillträde till en mer gemensam kunskapsbas, 

såsom engelska:  

 

De olika lärokurserna bör vara relativt fast organiserade och 
innehållet i samtliga lärokurser ha en ganska stor – för vissa 
grupper av kurser mycket stor – gemensam kärna. […] Otvivelaktigt 
varierar exempelvis undervisningen i engelska, som f.n. förekommer 
inom alla gymnasieformer, mycket både innehållsmässigt och 
metodiskt. En viss variation, dock företrädesvis förlagd till 
gymnasiets mer specialiserade slutstadium, kan vara motiverad 
även i framtiden. Men gymnasieutredningen vill understryka att det 
bör var praktiskt möjligt och principiellt riktigt att ge de 
allmänorienterade ämnena, kommunikationsfärdigheterna och det 
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grundläggande specialförberedande stoffet i stort sett samma 
utformning inom alla lärokurser. (SOU 1963:42, s 245-246).  

 

Som en del av den gemensamma kärnan av kunskaper framhöll 

gymnasieutredningen att alla ungdomar behövde få medborgarförberedande 

kunskaper. Ungdomarna i gymnasieskolan skulle nå kunskaper med vars hjälp 

de kunde delta i ett demokratiskt samhällsliv.  

Gymnasieutredningen tog även uttalad ställning i slutbetänkandet mot att 

gymnasieutbildningarna skulle vara åtskilda med risk för att ungdomarna 

skulle bli inlåsta i ett utvecklingsspår och erfara en påtvingad social 

differentiering (SOU 1963:42, s. 226):  

 

Isoleras gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan från varandra och 
får fackskolan och yrkesskolan karaktären av ’återvändsgränder’ är 
risken stor att gymnasiet kommer att bli väsentligt mycket mera 
lockande, eftersom det håller vägarna öppna till högre studier och 
därmed ofta antas ge större utsikter att nå socialt och ekonomiskt 
eftersträvansvärda yrken. 

 

Gymnasieutredningen markerade betydelsen av att inte någon av 

gymnasieutbildningarna ledde till återvändsgränder, utan att samtliga 

kvalificerade för högre utbildning. Argumentet var att man ville undvika att de 

ungdomar som vill genomgå högre utbildning skulle välja bort de mer 

praktiskt inriktade utbildningarna för att därigenom kunna uppnå social 

mobilitet. 

 

Fackskolans allsidiga kunskap 

 
Med stöd i riksdagens principbeslut om fackskolor 1962 drev 

fackskoleutredningen fram ett förslag (SOU 1963:50) om fackskola efter 

grundskolan. Fackskolan riktade sig till de ungdomar som inte anslöt sig till 

gymnasiet eller yrkesutbildning, men som ville få fortsatt utbildning i en 

frivillig, efterobligatorisk skolform. Tvååriga fackskolor sattes först upp som 

försöksverksamhet men genom 1964 års riksdags gymnasiebeslut inrättades 

fackskolorna permanent som linjer i ”nya” gymnasieskolan. Fackskolan blev 

därmed en del av gymnasiesystemet och bestod av social, ekonomisk och 

teknisk linje som alla var tvååriga.  

Utbildningen i fackskolan motiverade fackskoleutredningen med att den 

erbjöd kunskap som var ”allsidigt användbar” (SOU 1963:50, s. 169) för den 

arbetsmarknad som utvecklats. Ungdomarna skulle nå färdigheter i språk och 

matematik, men också orienterande kunskaper om samhälle och 

naturvetenskap. Den kunskap som fackskoleungdomarna erbjöds utgjorde ”… 

en i förhållande till grundskolan fördjupad allmän och medborgerlig bildning” 
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(Englund, 1994, s. 531). Detta innebär dock inte att det i fackskolans första 

och enda läroplan (Lfa 65) fanns några krav på att fackskolan skulle utbilda 

ungdomarna till självständiga och kritiska samhällsmedlemmar, som 

Marklund (1987) påpekar. Fackskolorna var, sin allsidiga inriktning till trots, 

en uppföljare till den praktiska realskolan och som sådan huvudsakligen 

förberedande för yrkesverksamhet direkt efter fackskolan.   

 

Yrkesutbildningen och kunskap för yrkessektorer 

 

Yrkesutbildningarna utgör ett tredje utbildningsområde som genomgick 

reformering under denna tidsperiod. Yrkesutbildningsberedningen från 1963 

arbetade i snabb takt fram ett huvudbetänkande (SOU 1966:3) som 1968 års 

riksdag tog beslut om. Reformen förbereddes följaktligen under 1960-talet, 

men fick sitt genomförande enligt Lgy 70. Genom reformen inordnades 

samtliga yrkesutbildningar i gymnasieskolan. Av de tidigare yrkesskolorna 

blev det 14 yrkeslinjer på gymnasiet där yrkeselever vanligen under två år fick 

sin utbildning (Marklund, 1985).  

En starkt bidragande orsak till reformeringen var samhällsekonomiska 

överväganden. Styrande politiker uppfattade att yrkesutbildningarna måste få 

en anpassning till behoven i produktionsapparaten (Richardson, 2010). 

Förändringar i tidens industrisamhälle nödvändiggjorde en förändrad 

yrkesutbildning. Det var en utveckling från hantverkskunskap till kunskap för 

industri- och servicesektorerna. Utbildningen skulle riktas mot branscher 

(SOU 1966:3) och inte på förhand definierade och specifika yrken, som i de 

tidigare skolformerna: lärlingsskolan, yrkesskolan och verkstadsskolan.  

 

Rationell kunskapsfördelning för samhällets behov  

 
I 1960-talets samhälle och skolreformer rådde en stark tilltro till vetenskap 

som drivkraft för en snabb och teknologiskt inriktad ekonomisk tillväxt 

(Englund, 1994). Utbildningen i den frivilliga skolan, med avseende främst på 

fackskolan och yrkesutbildningarna, hade att se till att överföra kunskap som 

den tekniska och ekonomiska utvecklingen krävde och därmed verka för att 

brist på utbildad arbetskraft undanröjdes. Mot bakgrund av denna uppfattning 

hade politiker att via läroplanen bana väg för kunskaper och undervisning som 

det fanns behov av i samhällsproduktionen.  

En läroplan orienterad mot överföring och fördelning av kunskap efter 

samhällets behov överensstämmer med vad Lundgren (1979, s. 84) 

begreppsliggör som en ”rationell läroplanskod”. Begreppet ”läroplanskod” 

avser grundprinciper bakom en läroplans urval av undervisningsinnehåll och 
undervisningsformer. Den rationella läroplanskoden innebär att läroplanen är 

metodiskt inriktad och fokuserar på kunskap eller beteenden som individerna 
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behöver för att integreras på existerande arbetsmarknad. Utbildning enligt den 

rationella läroplanskoden får därmed en differentierande verkan (Wahlström, 

2002).  

Sammantaget försökte politiker via den förda utbildningspolitiken under 

1960-talet att utbilda ungdomar i överensstämmelse med samhällets behov av 

arbetskraft. Medborgarförberedelsen i detta tekniskt och ekonomiskt inriktade 

välfärdssamhälle benämner Englund (1994, s. 38) en ”samhörighetsfostran”. 

Innebörden är att utbildning efter grundskolan ska underlätta ungdomarnas 

integrering i ett befintligt välfärdssamhälle och den utveckling som skett inom 

teknik och ekonomi. Genom den frivilliga skolans utbildningar ska 

ungdomarnas kunskaper anpassas till behoven hos den befintliga 

arbetsmarknaden och ungdomarna bli ”arbetsdugliga medborgare” (Englund, 

1994, s. 36). På samma gång gav SOU 1963:42 uttryck för att ungdomarna i 

fackskola och yrkesskola hade behov av bred utbildning och tillträde till 

ämnen som kunde kvalificera dem för högskolestudier.  

Under 1960-talets senare del framträdde dock en politisk strävan mot att 

skolan även skulle bidra till förändring av samhället och den sociala 

reproduktion som gymnasieutbildningen är en del av. Samhällets 

grundstruktur kom att inriktas mot social och ekonomisk utjämning (Englund, 

1986). Utbildning och kunskapsfördelning framhölls som ett sätt att nå detta 

mål.   

 

Gemensamt kunskapstillträde för gemensam samhällsförändring 

 

Under 1970-talet fortsatte den intensiva reformeringen av gymnasieskolan, 

men nu i ett samhälle där den ekonomiska tillväxten avtagit i styrka. 

Statsbudgeten gick med underskott och arbetslösheten steg, inte minst bland 

unga vuxna. I övergången till 1970-talet rådde dessutom en annan, 

dominerande kritisk uppfattning om samhället. I skolans fall handlade det om 

att politiker, studenter och andra medborgare uttryckte att rådande 

vetenskapligt-rationellt orienterade utbildningssystem (Englund, 1994) 

fungerade som en samhällsbevarande, socialt differentierande kraft. Skolan 

hade inte bidragit till att öka den sociala mobiliteten mellan olika 

samhällsgrupper i förväntad utsträckning.  

Gymnasieskolan fick ett krav på sig att mer aktivt medverka till förändring 

av rådande samhällsstruktur, i termer av ökad jämlikhet och social utjämning. 

Jämlikt tillträde var inte längre enbart en fråga om allas rätt till nyttjande av 

samhällets resurser. Jämlikt tillträde handlade även om jämlikt tillträde till 

delaktighet i beslut om gemensamma levnadsvillkor, i arbete och utbildning 

(jfr Englund, 1994). Reformeringen under Lgy 70 syftade till att 

gymnasieutbildning skulle medverka till att alla ungdomar förbereddes för att 

bli delaktiga i de demokratiska beslutsprocesserna: ”Gymnasieskolan har till 

uppgift att hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och 
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utveckla sina inneboende förutsättningar både som enskild individ och som 

medborgare i ett demokratiskt samhälle” (Lgy 70, s. 11). En del av denna 

förberedelse handlade om att alla ungdomar skulle utveckla sin förmåga till ett 

självständigt och kritiskt förhållningssätt. Eleverna skulle utbildas till 

kompetenta arbetstagare och aktiva samhällsmedborgare. Därmed skulle de nå 

vidgade möjligheter till social integrering och mobilitet, både i arbetslivet och 

i livet som medborgare. Som ett uttryck för denna anda skriver en arbetsgrupp 

inom 1983 års demokratiberedning (SOU 1985:30, s. 80) om betydelsen av att 

skolan utvecklar barns och ungdomars tilltro till den egna förmågan att utöva 

medborgarskap: ”Denna tilltro är grunden för ett levande medborgarskap i ett 

demokratiskt samhälle.” Wahlström (2002) sammanfattar denna rörelse 

koncist med att policytexterna diskuterar skolans roll att fostra aktiva 

samhällsmedborgare, snarare än dess roll att förse samhället med utbildad 

arbetskraft.    

Gymnasieskolans reformering enligt Lgy 70 tog sig organisatoriska uttryck 

i att fackskolan, yrkesskolan och gymnasiet samorganiserades under 

benämningen gymnasieskolan. Den tidigare uppdelningen på olika skoltyper 

kom att ersättas av en uppdelning på olika gymnasielinjer. Därmed kom 

gymnasieskolan att utbilda huvuddelen av alla ungdomar som lämnade 

grundskolan (Marklund, 1985), både de som valt utbildning med inriktning 

mot fortsatta studier och de som valt yrkesinriktning.   

En för studien relevant förändring genom riksdagsbeslutet 1968 och 

antagandet av Lgy 70 var att alla ungdomar på yrkeslinjer och allmänna 

gymnasielinjer skulle få gemensamma teoretiska ämnen. Dessa skulle omfatta 

ämnet svenska samt ett av ämnena engelska, samhällskunskap och 

religionskunskap. Förutsatt att yrkesungdomarna låtit svenska och engelska 

utgöra de teoretiska ämnena, så gav tvåårig yrkeslinje liksom övriga linjer på 

gymnasiet, allmän behörighet till högre utbildning. Yrkesutbildningarna skulle 

därmed inte resultera i en inlåsningseffekt i relation till vidare högre 

utbildning. De gemensamma studierna motiverades i linje med denna intention 

av att ungdomar på yrkesprogram skulle ha ”… likvärdiga möjligheter till 

fortsatt utbildning” (SOU 1966:3, s. 120). Dessutom skulle studierna ge 

kunskaper som underlättade deras anpassning till en snabb samhällsutveckling 

och arbetsmarknadens förändrade krav (SOU 1966:3, s. 142): 

  

Innehållet i den utbildning som skolorna meddelar idag måste vara 
utformad så, att den i största möjliga utsträckning motsvarar 
morgondagens krav och behov. Denna målsättning är dock inte lätt 
att uppfylla, eftersom utvecklingen inom skilda områden synes 
fortskrida i gradvis stegrat tempo. Det finns därför skäl att ingående 
ompröva den grundläggande yrkesutbildningens specialisering. 

 

Argumentet yrkesberedningen uttryckte till förmån för mer generella 

kunskaper uppfattar jag som en bakgrund till att Lgy 70 ställde krav på att alla 
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ungdomar i gymnasiet skulle få någon form av gemensam kunskapsbas, ”en 

gemensam kärna” (Lgy 70, s. 11). Den gemensamma kärnan av kunskaper 

skulle ge alla ungdomar en likvärdig förberedelse inför arbetsmarknadens 

förändring. I Lgy 70 (s. 27) uttrycktes detta som att i skolan ska ske ”… 

samläsning inte bara inom utan också mellan linjerna vilket ger ungdomarna 

en till vissa delar gemensam referensram ovanför grundskolans nivå och en i 

stort sett likvärdig beredskap inför de krav på vidareutbildning eller 

omskolning som kan komma att ställas på dem senare i livet.”  

Gymnasieutredningens slutbetänkande (SOU 1966:3) gav på det hela taget 

argument för att det fanns ett behov av att alla ungdomar fick en allmän och 

gemensam kunskapsbas. Genom denna gemensamma kunskapsbas skulle de 

kunna nå ökad möjlighet till framgångsrik integrering på en föränderlig och 

alltmer internationaliserad arbetsmarknad. Det var industrisamhällets krav, ”en 

andra industrialisering” (Marklund, 1982, s. 166) med ökade krav på mer och 

nya kunskaper för produktionen (Wallin, 1997), som krävde denna förändring 

av utbildningen. Utredningen nämner bland annat att alla ungdomar är i behov 

av kommunikationsfärdigheter. 

Under 1960-talet och 1970-talet skedde sammantaget en utveckling mot 

alltmer gemensamma utbildningsvägar och ökat inslag av gemensamma 

ämnen för alla gymnasieungdomar. Marklund (1985, s. 24) anger att skälet till 

denna utveckling var ”en socio-politisk progressivism”, där likvärdigt eller 

jämlikt tillträde till utbildning och kunskap utpekades som vägen för allas 

möjlighet till ökad demokrati och välfärd. Det finns en dialektik mellan 

utbildning och samhälle på så sätt att rörelsen mot ett gemensamt gymnasium 

med ett över tid alltmer gemensamt innehåll mellan program står i relation till 

en uttalad strävan i samhället emot social differentiering. Den ökade andelen 

allmänna ämnen på de tvååriga yrkesutbildningarna genom Lgy 70 var dock 

inte uttryck för en innehållslig samordning mellan samtliga gymnasielinjer. 

Allmänna ämnen innebar endast att samtliga tvååriga yrkesutbildningar hade 

samma kursplaner i de ämnena. Andra gymnasieutbildningar hade andra 

kursplaner, exempelvis i svenska (jfr Malmgren, 1999), där kursplanerna för 

de treåriga teoretiska linjerna var de som visade på högst ambitionsnivå. 

 

ÖGY och kärnämnenas antågande  

  

Gymnasieutredningen från 1976 tillkom till stor del på initiativ av de fackliga 

organisationerna, med LO och TCO i spetsen (Lundahl, 2008). Betänkandet 

som gymnasieutredningen formulerade (SOU 1981:96) visade att ungdomar 

som genomgått gymnasieutbildning enligt Lgy70 inte alls fått tillgång till en 

gemensam kunskapsbas. Det förekom ingen reell innehållslig samordning av 

studiernas innehåll mellan de tvååriga praktiskt inriktade linjerna och de tre- 

eller fyråriga teoretiskt inriktade linjerna. Istället kom en olikartad 

kunskapsfördelning att råda mellan de olika gymnasieutbildningarna. Englund 
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(1994, s. 545) uppmärksammar att målbeskrivningarna för dessa linjer inte 

gav förutsättningar för gemensam kunskapsbas: 

 

Genom den situation beträffande undervisning med speciell 
inriktning mot samhällsorientering vi här punktvis beskrivit 
existerar således en orättvisa som innebär att de teoretiska linjernas 
elever genom undervisning i ämnen som speciellt befordrar ett 
självständigt och kritiskt betraktelsesätt bättre förbereds för sitt 
framtida deltagande som aktiva medborgare i den politiska 
demokratin än yrkesskoleeleverna, för vilka förutsättningar för en 

sådan förberedelse i stort sett saknas enligt tim- och kursplaner. 
 

Englund (1994) visar att det i gymnasiet rådde ojämlika förutsättningar mellan 

linjer för tillträde till medborgarförberedande kunskaper. 

Gymnasieutredningen såg det som att en olikartad kunskapsfördelning mellan 

praktiska och teoretiska linjer hade rötter i äldre skolformer. Marklund (1985) 

antyder å sin sida att efter 1960-talets och 1970-talets reformeringar av 

gymnasieskolan så hade den tidigare kunskapsfördelningen mellan olika 

skoltyper flyttats över till att gälla mellan linjer.  

Mot denna historiska bakgrund av ojämlik kunskapsfördelning samt att 

utredningen hade att ta ställning till hur gymnasiet skulle möta den snabba 

kunskapsutvecklingen i samhället, så la utredningen fram förslag (SOU 

1981:96) på ämnen med gemensamt innehåll för alla gymnasieutbildningar. 

Engelska föreslogs bli ett ”… normalt inslag i alla studieprogram” (SOU 

1981:96, s. 184). De gemensamma inslagen, såsom engelska och svenska, 

skulle verka utjämnande mellan linjerna och kunna leda till allmän behörighet 

för högskolestudier. I gymnasieutredningens direktiv (1976, s. 134) 

motiverades också utvecklandet av en gemensam ämneskärna med att ”… det 

är angeläget att skapa ett för hela gymnasieskolan gemensamt ämnesstoff, som 

bildar en kärna kring vilken olika specialiseringar kan ske”. Gemensam 

kunskap via ämnen som engelska var relevant även av andra skäl. Utredningen 

kom dels fram till att olika yrkeskategorier behövde närma sig varandra för att 

kunna samarbeta i ett postindustriellt samhälle inriktat mot varu- och 

tjänsteproduktion. Dels hade ny arbetsrättslagstiftning i form av lagen om 

medbestämmande i arbetslivet (1976:580) införts, vilken ställde krav på 

medborgarnas kunskaper. Dessutom fanns tilltagande krav på att individen 

skulle kunna gå in i utbildning vid olika tidpunkter, uttryckt som ”… en ökad 

tillämpning av principen om återkommande utbildning” (SOU 1981:96, s. 48). 

Som en konsekvens därav behövde alla ungdomar på gymnasiet få kunskap 

som förberedde dem på vidare utbildning.  

På samma gång nämns i betänkandet att gymnasieskolan har att anpassa 

eller specialisera ungdomars kunskaper på yrkes- och studieförberedande 

program till behoven på deras tilltänkta framtida arbetsmarknad (Englund, 

1994, s. 280). Gymnasieberedningens hållning att undervisningen skulle 
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anpassas till utbildningens inriktning förebådar vad som i en senare tids SOU 

och proposition (prop. 2003/04:140; SOU 2002:120) kom att benämnas 

’infärgning’.  

1976 års gymnasieutrednings slutbetänkande (SOU 1981:96) ledde inte 

direkt till en reformering av gymnasieskolan, i form av en ny läroplan. 

Däremot medverkade den till att försöks- och utvecklingsarbeten initierades 

inför en reform. En sådan försöksverksamhet gällde förnyelsen av 

yrkesutbildningen med treåriga yrkesinriktade linjer och drevs av ÖGY, 

arbetsgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen. 

Försöksverksamheten inom ÖGY redovisades i två betänkanden (SOU 

1986:2; SOU 1986:3). Som en del av utredningens diskussion (SOU 1986:2, s. 

149) ställdes frågan om kunskapens urval i yrkesutbildningarna ska vara 

anpassat för yrkesutbildningens inriktning eller om allmänna ämnen ska 

tillåtas vara ”… bärare av ett traditionellt innehåll.” Med allmänna ämnen 

avsåg utredningen (SOU 1986:2) ämnen med samma kursplan för samtliga 

tvååriga utbildningar. Argument som framfördes till förmån för allmänna 

ämnen var att alla ungdomar hade behov av generell kunskap som 

förberedelse på medborgarrollen och för fortsatt utveckling av individens 

arbetsliv. Dessutom påpekade beredningsgruppen att ämnena var av vikt för 

att yrkesungdomarnas utbildning skulle vara ”… kulturförmedlande och 

allmänbildande” (SOU 1986:2, s. 161).  

Diskussionen utmynnade i förslag som bidrog till framställan i proposition 

1990/91:85 om att alla program, inklusive de yrkesinriktade, skulle vara 

treåriga samt innehålla en gemensam kärna av ämnen. Samtidigt var det av 

vikt, påpekade beredningen (SOU 1986:2), att ämnen som engelska överförde 

kunskap som anpassats till utbildningens inriktning.  

De argument som framförts i denna genomgång pekar till en del på 

samhällsförändringar som en grund för gymnasieskolans reformering, och till 

en annan del pekar argumenten på att politiker genom skolreformerna strävat 

efter förändring av samhället. Det är argument med koppling till ungdomars 

samhälleliga integrering, men även utifrån diskussion om ett aktivt 

förhållningssätt till differentiering och ett likvärdigt socialt tillträde utifrån 

fördelning av kunskap.   

 

2.3 Utbildningshistorien och det utbildningsfilosofiska 
sammanhanget 

 

Den utbildningshistorik som här översiktligt presenterats visar att frågan om 

hur kunskaper ska fördelas mellan olika gymnasieutbildningar sedan länge 

varit i fokus för utbildningspolitiska intressen. Politiska ambitioner, liksom 

utredningars ambitioner verkar för viss kunskap och ämnesundervisning i 
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gymnasieutbildning. Den utbildningshistoriska översikten låter antyda att en 

essentialistiskt grundad ämnesundervisning där innehållsligt förutbestämda 

kunskaper utgör undervisningens mål kommit att möta en alltmer progressiv, 

nyttobetonad undervisning med krav på ämnesintegrering. Denna utveckling 

banar väg för begreppet infärgning, som utgör ett fokus för den senare 

policyanalysen av SOU-utredningar, direktiv och propositioner
13

. Samtidigt 

uppvisar utredningarna en med tiden tilltagande strävan mot att utbildning på 

gymnasienivå ska leda till minskad differentiering och ökad likvärdighet, i 

betydelsen jämlikt tillträde till kunskap.  

Med denna utbildningshistoriska medvetenhet så är det med 

utbildningshistorien som Wahlström (2002, s. 69) uttrycker det: ”Tvärtom så 

lever etablerade synsätt och utbildningsambitioner kvar samtidigt som nya 

etableras.”  

Innan analysen görs av etablerade synsätt på kunskapers urval och 

undervisning i studiens empiri ges i följande två kapitel en redogörelse för 

studiens metodologiska och teoretiska ställningstaganden samt studiens empiri 

och praktiska genomförande. 

                                                        
13 Policyanalysen av SOU-utredningar, direktiv och propositioner genomförs i kapitel fem. 
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3. METODOLOGISKA OCH 

TEORETISKA 

STÄLLNINGSTAGANDEN 

 

I förestående kapitel presenterar jag den metodologiska ramen för 

forskningsstudien som ett samlat grepp om problemformulering, teoretiskt 

perspektiv, empiriinsamling, analys och slutsatser. Inspiration till det 

metodologiska ramverket är hämtad ur den senare Bernsteins (1990, 2000) 

utbildningssociologiska teoribildning, liksom ett kritiskt diskursanalytiskt 

perspektiv, närmare bestämt Faircloughs och Chouliarakis (1999) kritiska 

diskursanalys (CDA). Kapitlet redogör för relevanta begrepp hämtade ur dessa 

båda inspirationskällor, nämligen praktik, diskurs, klassificering, inramning 

samt horisontell och vertikal diskurs. Som en del av redogörelsen anger jag 

hur begreppen gett inspiration till studiens analys.   

   

3.1 Praktik och diskurs  

 

Föreliggande studie fokuserar talet om kunskapsurval och undervisning i 

kärnämnet engelska på olika program bland engelsklärare, ungdomar samt i 

SOU, direktiv och propositioner. Talet sker med andra ord i olika sociala 

sammanhang. Med denna utgångspunkt är studien inriktad mot analys av olika 

praktiker. I överensstämmelse med Chouliaraki och Fairclough (1999, s. 21) 

definierar jag praktik som: ”… habitualised ways, tied to particular times and 

places, in which people apply resources (material and symbolic) to act 

together in the world”. En praktik utgör ett socialt sammanhang där människor 

agerar tillsammans. Engelskundervisning på olika program kommer i enlighet 

med denna definition att benämnas som skilda undervisningspraktiker.  
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I studien analyserar jag dock inte talet i utan talet om 

undervisningspraktikerna. Med inspiration i kritisk diskursanalys utgör 

analysen av de perspektiv på undervisningens innehåll och organisering i 

kärnämnet engelska som kommer till uttryck i skrivna och muntliga texter en 

analys av diskurs: ”Different discourses are different perspectives on the 

world” (Fairclough, 2003, s. 124). Diskurser avser inte enskilda människors 

intentioner och inre föreställningar, utan språkhandlingar i det gemensamma 

mellan människor. Diskurs är med andra ord en form av social praktik 

(Fairclough, 1992) genom vilken människor inbegrips i perspektiv på världen. 

Diskurser verkar ideologiskt. Samtidigt som diskurser är socialt villkorade, så 

är de socialt konstituerande: 

 

That is, discourse is socially constitutive as well as socially 
conditioned – it constitutes situations, objects of knowledge, and the 
social identities of and relationship between people and groups of 
people. (Fairclough & Wodak, 1997, s. 258) 
  

Människor verkar inte frikopplade från strukturer eller villkor i samhället och 

villkoren är inte givna utan produceras av handlingar, såväl språkliga som icke 

språkliga. Mot denna bakgrund utgör diskurs den språkliga dimensionen av 

handlande i praktik. 

Genom diskurser anger aktörer vad de uppfattar som rimligt och relevant 

att säga, och i det göra, i en viss tid i den aktuella praktiken (Chouliaraki & 

Fairclough, 1999; Fairclough, 1992). På samma gång som en diskurs på detta 

sätt verkar sammanbindande, så anger diskursen även vad som inte är möjligt 

att säga och göra i en viss tid och visst rum (Lund, 2006). I ett 

kunskapssammanhang går det då att säga att diskurser formar villkor för vad 

som är relevant eller mindre relevant kunskap i praktiker (Lund & Sundberg, 

2012).  

Översatt till studiens sammanhang innebär detta att diskursivt formade 

villkor för undervisningens innehåll och organisering på olika program i 

kärnämnet engelska utgör perspektiv på kunskapens urval och 

undervisningens organisering, som befinner sig i samspel med det sociala, 

kulturella och historiska sammanhanget. Analysen vill därigenom visa på det 

diskursiva formandet av ungdomars livschanser på olika program, genom vad 

som kan sägas respektive inte sägas samt vad som därigenom låter sig göras i 

en undervisningspraktik. Diskursivt formade villkor för undervisningens 

innehåll och organisering uppfattar jag med andra ord som att de har 

återverkningar för det sociala sammanhanget och därmed på villkoren för 

ungdomarnas sociala integrering och differentiering. 

Studien omfattar således inte andra villkor, såsom de villkor som den 

specifika skolan som miljö ger. Studieobjektet är begränsat till att gälla de 

diskursivt formade villkoren. För att berika denna analys har jag valt att ta 
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inspiration i Bernsteins (1990, 2000) teoribildning som rör relationen mellan 

undervisning och social reproduktion, vilken beskrivs i det följande.  

 

3.2 Utbildningssociologiska begrepp och ett diskursivt 
perspektiv  

 
Bernsteins teoribildning är intressant för studien som en samhällsteoretisk lins, 

då den tar som sitt fokus pedagogikens sociala logik (Chouliaraki, 2001), 

vilket även kan formuleras som relationen mellan pedagogiken och det 

sociala. I sin samhällsteori fokuserar Bernstein undervisningspraktikers roll i 

social reproduktion och social förändring. Bautier (2011, s. 110) talar om att 

en samhällsanknytning sker genom att mikro- och makronivå sammanbinds: 

”Bernstein inscribes micro-level (situational) data within a macro-sociological 

framework.” Chouliaraki (2001, s. 26) sammanfattar detta koncist: ”Bernsteins 

sociologi sammenknytter spørgsmålet om, hvad der sker i det enkelte 

klasseværelse, med spørgsmålet om, hvordan det, der sker, både er årsag og 

virkning med hensyn til samfundets karakter.”  

I Bernsteins teori fyller skolan en funktion av att integrera unga i 

samhället. I skolan sker integreringsprocesserna genom att olika grupper av 

människor förbereds för olika sociala sammanhang i det senare samhällslivet. 

Utbildning verkar med andra ord differentierande för ungdomar. 

Differentieringsfrågan, det vill säga frågan gällande när och i vilken 

utsträckning skolan ska verka differentierande, är en av de stora 

utbildningspolitiska frågorna. Bernsteins teoribildning med rötter i Durkheim 

(1925/95) bygger på att det är tillgången till kunskap som etablerar skillnader 

mellan olika sociala grupperingar. Skillnaden handlar om vilka som får 

tillgång till kunskap för hantering av det vardagliga livet, ”the mundane” eller 

”the thinkable” (Bernstein, 1990, s. 181), respektive vilka som får kunskap för 

hantering av det ännu inte tänkta, det som ligger bortom det enskilda 

sammanhanget, ”the esoteric” eller ”the unthinkable”, ”the ’yet to be 

thought’”. Bernstein (1990, s. 181f) beskriver hur skolan i ett sådant 

sammanhang följer distributiva regler genom vilken kunskap, och därigenom 

makt, som fördelas mellan olika grupper av elever i skolan.  

Bernsteins teoribildning tillhandahåller även analytiska begrepp, som visat 

sig vara användbara som inspirationskälla för denna studie. De aktuella 

begreppen ur Bernsteins (1990, 2000) teoribildning är klassificering, 

inramning samt horisontell och vertikal diskurs. I det följande avsnittet 

redogör jag mer ingående för begreppen och hur jag utvecklat dem för analys 

av aktörers perspektiv på engelskundervisning på olika gymnasieprogram.  
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Klassificering och inramning i ett diskursivt sammanhang  

 

Bernsteins (1990) begrepp klassificering, ’classification’, och inramning, 

’framing’, utgör tillsammans begrepp för att kunna beskriva och analysera 

villkor för undervisningen och överföringen av kunskap. Begreppen tar upp 

villkor för pedagogisk överföring av ett innehåll, vilka tillsammans formar 

pedagogiska sammanhang av olika karaktär (jfr Bernstein, 2000, s. 155). Där 

klassificeringen är stark finns en tydlig uppdelning, exempelvis mellan ämnen. 

En stark inramning innebär att läraren styr det pedagogiska sammanhanget. I 

det motsatta fallet med svag klassificering respektive inramning, så föreligger 

mindre påtagliga gränser mellan ämnen respektive en högre grad av inflytande 

från elever. Tillsammans konstituerar följaktligen klassificering och inramning 

det pedagogiska sammanhanget. 

I denna studie är det inte fråga om analys av undervisning som jag 

observerat, utan beskrivning och analys av aktörers perspektiv på 

undervisning och hur dessa i språket synliggör klassificering och inramning. 

Därmed är det i denna studie en diskursivt formerad klassificering respektive 

inramning som fokuseras. Jag väljer att benämna diskursivt formerad 

klassificering med diskursiv klassificering respektive diskursivt formerad 

inramning med diskursiv inramning. Begreppen visar på en användning av 

Bernsteins teoribildning i ett diskursanalytiskt sammanhang, vilket även 

Chouliaraki och Fairclough (1999) pekar på som en möjlighet.  

I den följande texten redogör jag för begreppen klassificering och 

inramning hos Bernstein (1990) samt innebörden i begreppen diskursiv 

klassificering respektive diskursiv inramning, såsom jag utvecklat dem med 

inspiration i CDA och Bernsteins teoribildning. 

 

Diskursiv klassificering 

 

Bernsteins begrepp klassificering fokuserar relationen mellan kategorier, ”the 

relations between categories” (Bernstein, 2000, s. 6). Begreppet diskursiv 

klassificering avser i studiens gymnasiesammanhang uttryckta perspektiv på 

klassificering av kunskapens urval och undervisningens organisering i 

undervisning mellan och inom olika gymnasieprogram. I sin definition av 

Bernsteins klassificeringsbegrepp visar Chouliaraki och Fairclough (1999, s. 

111) på möjligheten att inbegripa diskurs i vad som klassificeras: 

”Classification measures degrees of insulation between categories (between 

practices, between discourses, between subjects).”  

För att återgå till Bernstein (2000, s. 7ff) så uttrycker klassificering 

relationen mellan kategorier och hur makt härigenom kan ta gestalt genom 

undervisningen. Klassificeringen kan betecknas som stark eller svag. Vid stark 
klassificering är principen att åtskillnad mellan kategorier upprätthålls, medan 
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principen vid svag klassificering är att sammanförande av kategorier eller 

upplösning av gränser prioriteras (Bernstein, 2000, s 11). Stark diskursiv 

klassificering innebär att det i talade eller skrivna texter framkommer uttryck 

för en tydlig avgränsning av kunskapens urval och undervisningens 

organisering inom alternativt mellan olika program. Vid svag diskursiv 

klassificering framkommer således uttryck för en svag åtskillnad av 

kunskapens urval och undervisningens organisering mellan alternativt inom 

program, varvid ”… avgränsningarna upplösts eller mjukats upp” (Lindblad & 

Sahlström, 1999, s. 77). 

En stark diskursiv klassificering inom ett program i studien innebär att det 

framkommer uttryck för tydliga gränser mellan olika ämnen och mellan den 

undervisning som olika lärare svarar för. En svag diskursiv klassificering inom 

ett program innebär att det finns uttryck för uppmjukning av gränserna mellan 

ämnen och att lärare ska samverka tematiskt utifrån sina respektive 

ämneskompetenser.  

En stark diskursiv klassificering mellan olika program innebär på 

motsvarande sätt att i text visar sig uttryck för tydliga gränser mellan program 

vad avser kunskapens urval och undervisningens organisering i engelska. En 

svag diskursiv klassificering mellan olika program innebär slutligen att det i 

text ges uttryck för uppmjukning av gränserna mellan program vad avser 

kunskapens urval och undervisningens organisering i engelska.  

Samtidigt är det så att det som framstår som uttryck för en svag diskursiv 

klassificering mellan olika program kan framstå som uttryck för en stark 

diskursiv klassificering inom ett program. Texter ur SOU och propositioner 

som argumenterar för att alla ungdomar, oavsett program, ska få en gemensam 

kunskapsbas i kärnämnen uppvisar uttryck för svag diskursiv klassificering av 

kunskap och undervisning mellan program. Gränserna mellan programmen när 

det gäller kunskapens urval och undervisningens organisering i engelska är 

mindre påtagliga. På samma gång framstår hävdandet av att kärnämnet ska 

vara detsamma på alla program och inte anpassas till programspecifika ämnen 

som uttryck för stark diskursiv klassificering av kärnämnet gentemot andra 

ämnen inom program. 

Svag och stark diskursiv klassificering ger med andra ord uttryck för olika 

strävanden vad avser kunskapsurval inom och mellan program. Detta ger i sin 

tur underlag för en uppmärksamhet i studiens analys av diskursiv 

klassificering mot en social eller samhällelig bakgrund. Vilka positioner är 

ungdomarna på olika program genom sin utbildning på väg mot? Med 

Chouliaraki och Faircloughs (1999, s. 106) beskrivning av Bernsteins 

teoribildning handlar det om åtskillnad kopplat till makt: 

 

… questions of classification, with degrees of insulation between 
social practices (fields) and social subjects (and so habituses), with 
’what can go with what’, seen as effects of power which impose 

arbitrary divisions through symbolic violence.  
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Med utgångspunkten att diskursiv klassificering kan visa på sociala intentioner 

med olika kunskapsurval på program ger begreppet möjligheter till en analys 

av diskursivt formade villkor för sociala integrerings- och 

differentieringsprocesser. I det sammanhanget vill jag framhålla att krav på 

förändring av kunskapsfördelning kan komma till uttryck, såsom om 

yrkesungdomar efterfrågar en undervisning de hålls åtskilda från, men som 

ungdomar på andra program ingår i. Chouliaraki och Fairclough (1999, s. 112) 

menar att undertryckta kunskapskvaliteter på program kan aktualiseras igen i 

kommunikation. Bernstein talar om möjliga alternativa kunskapstillträden, 

beskrivet som ett ˮ’yet-to-be-voiced’, for alternative discourse, other subject 

relations of power” (Bernstein, 1990, s. 39).  

 

Diskursiv inramning 

 
Bernsteins begrepp inramning fokuserar ”pedagogical relations” (Bernstein, 

1990, s. 32), med andra ord vem eller vilka som kontrollerar villkoren för 

pedagogisk kommunikation, dess innehåll och därigenom undervisningens 

organisering. Med Bernsteins (1990, s. 36) ordval är avsikten med 

inramningsbegreppet att få fatt i ”… the principle regulating the 

communicative practices of the social relations”.  

I denna studies diskursiva sammanhang avser begreppet diskursiv 
inramning lärares och ungdomars perspektiv på vem eller vilka som 

kontrollerar villkoren för pedagogisk kommunikation och därigenom 

undervisningens organisering.  

Även inramningen kan vara stark eller svag (Bernstein, 1990, 2000). Vid 

stark inramning är det sändaren (transmitter) som kontrollerar undervisningen: 

”Where framing is strong, the transmitter has explicit control over selection, 

sequence, pacing, criteria and social base [of communication]” (Bernstein, 

2000, s. 13). Däremot är det vid svag inramning de lärande (acquirer) som är 

med och har kontroll över undervisningens genomförande: ”Where framing is 

weak, the acquirer has more apparent control (I want to stress apparent) over 

the communication and its social base” (Bernstein, 2000, s 13). En förändring 

i graden av inramning anger en förändrad karaktär på maktrelationer i 

undervisningen med åtföljande möjliga förändring av villkor för 

kommunikation och vilka texter som kan användas (Bernstein, 1990). 

När det är fråga om stark diskursiv inramning innebär det att texter 

uppvisar uttryck för att läraren dominerar i kontrollen över undervisningens 

innehåll och organisering. Svag diskursiv inramning refererar i sin tur till 

uttryck i text för att även ungdomarna är med och har kontroll över på 

undervisningens innehåll och organisering. 
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Legitimering  

 

Aktörer som leder inramningen åstadkommer klassificering genom den makt 

och kontroll som de utövar: 

 
In order for insulation to be maintained there must be insulation 
maintainers [...] who work at constituting, sharpening, clarifying, 
repairing, defending boundaries. The principle of the classification 
is created, maintained, reproduced, and legitimated by insulation 
maintenance. [---] In order for this to be accomplished, the 

insulation maintainers must have power and the conditions to exert 
it. Thus insulation presupposes relations of power for its creation, 
reproduction and legitimation. (Bernstein, 1990, s. 24)  

 

Om man vill upprätthålla gränser, då måste någon aktivt se till att dessa 

bevaras. Lärare kan därvid bidra till att upprätthålla gränser, som exempelvis 

myndigheter upprättar. Upprätthållandet av gränser förutsätter en 

maktutövning över innehållet. Det krävs också makt för att legitimera 

åtskillnad, såsom av kunskap på olika program. Legitimering innebär i studien 

att aktörer uttrycker vad som är berättigad kunskap på olika program och vem 

som rättmätigt kan leda detta innehåll. 

 

Akademiskt orienterad diskurs respektive yrkes- och 
vardagsorienterad diskurs  

 

Bernstein (2000) framhåller att i analysen av undervisningspraktik så räcker 

det inte med att bara analysera olika villkor för pedagogisk överföring och 

mottagande, med andra ord klassificering och inramning. Kunskapsformer 

som inramas och klassificeras måste också ingå i analysen. Bernstein talar här 

om att det är via ’vertikal diskurs’ och ’horisontell diskurs’ i samspel med 

sociala villkor som olika kunskapsformer, ’forms of knowledge’ (Bernstein, 

2000, s. 156), realiseras. Principerna för diskursernas konstruktion och deras 

sociala bas kräver då sin egen analys, ”… analysis of the discourses subject to 

pedagogic transformation” (Bernstein, 2000, s. 155). Vad avser den sociala 

basen så betyder detta att diskurserna ses som socialt och kulturellt situerade. 

Wheelahan (2007, s. 638) beskriver det som att ”… the content of each is 

culturally and historically specific”. Innebörden av denna analys är att 

Bernstein (2000) ser till hur kunskapen är organiserad samt hur den anknyter 

till sociala sammanhang. I den följande texten ger jag först min beskrivning av 

vad som utmärker horisontell diskurs, därnäst vertikal diskurs. Därefter följer 

en redogörelse för akademiskt orienterad diskurs respektive yrkes- och 
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vardagsorienterad diskurs, vilka har sitt ursprung i horisontell och vertikal 

diskurs i förening med resultaten av intervjuanalyserna.  

Med horisontell diskurs avser Bernstein (2000) att kunskap och språk är 

valda ur och organiserade för människors hantering av lokala, sociala 

sammanhang i yrke och vardagssituationer, såsom i hemmet eller bland 

vänner. Horisontell diskurs har sin sociala bas i yrkens och vardagens 

specifika sociala sammanhang. Bernstein (2000, s. 157) uttrycker detta koncist 

som kunskap ”… arising out of common problems of living and dying”. 

Denna kunskap är ofta muntligt baserad. Dessutom är den segmenterad, vilket 

innebär att den är ordnad efter specifika sociala och kulturella sammanhang 

för ”praktisk mestring” (Chouliaraki, 2001, s. 54). Kunskap och språk har en 

specifik materiell bas (Hoadley & Muller, 2010) och åtskiljs efter det lokala 

eller rumsliga sammanhanget. Därmed kan konkreta situationer i tid och rum 

mötas, samtidigt som denna bundenhet till tid och rum inte kan överskridas 

(Thompson, 2009). Horisontell diskurs innebär alltså att det inte finns någon 

princip som inordnar kunskapen utanför det rumsliga sammanhanget.  

Mot denna bakgrund påpekar Young (2006b) att horisontell diskurs bara 

kan producera kunskap som är rumsligt och inte principiellt ordnad. 

Wheelahan (2007, s. 639) kopplar detta till frågan om förändring: ”This is 

why it is difficult for mundane knowledge to be a driver of change beyond the 

context in which it is enacted.” Eftersom den horisontellt ordnade kunskapen 

är socialt och kulturellt bunden, så kan den inte bidra till förändring bortom 

dessa sociala och kulturella sammanhang.  

Vertikal diskurs, å andra sidan, bygger på att det finns principer för 

teoretisk generering av kunskap. Bernstein (2000, s. 157) uttrycker det som att 

det finns ”… specialised modes of interrogation and specialised criteria for the 

production and circulation of texts as in the social sciences and humanities”. 

Vertikal diskurs är alltså inte sammanhangsbunden utan principiellt ordnad 

kunskap. Av detta följer att kunskap och språk som realiseras via vertikal 

diskurs är explicita och systematiskt organiserade för hantering av teoretiska 

sammanhang (Bernstein, 2000). Bernstein ger vertikal diskurs en social bas i 

discipliners meningssystem inom högre utbildning, såsom lingvistik och fysik. 

Sociala sammanhang för kunskap i en vertikal diskurs kan då vara 

högskolestudier, akademiska discipliners verksamhet samt akademiska yrken. 

Det kan även vara samhällssammanhang utanför yrke och studier där 

övergripande, principiella samtal sker. Kunskap via vertikal diskurs kan 

rekontextualiseras för användning i flera sammanhang.  

Vidare beskriver Bernstein (2000) två sätt att organisera kunskap på inom 

vertikal diskurs. Antingen som språkligt ordnad kunskap, ’horizontal 

knowledge structures’, eller som hierarkiskt ordnad kunskap, ’hierarchical 

knowledge structures’ (Bernstein 2000, s 161). 

Språkligt ordnad kunskap refererar till högt specialiserade språk som 

vetenskapliga discipliner använder och dessa discipliners explicita regler för 

produktion och konsumtion av text. I det sistnämnda ingår vilka texter som 
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ska förvärvas (Bernstein, 2000, s. 169). Det är en explicit rekontextualisering 

som genomförs och som påverkar texternas cirkulering och spridning. Olika 

discipliners begrepp kan då ses som vertikala rötter. De skapar en förankring i 

disciplinens meningssystem. Lingvistiken är ett exempel, enligt Bernstein 

(2000, s. 163), där disciplinära begrepp möjliggör explicit beskrivning och 

reflektion av empiri. I hierarkiskt ordnade kunskapssystem finns övergripande 

teorier, som inordnar kunskap på lägre nivå i kunskapssystemet i syfte att 

utveckla alltmer abstrakt kunskap. Fysik är exempel på ett hierarkiskt ordnat 

kunskapssystem.  

Fördelningen av horisontell och vertikal diskurs mellan olika grupper av 

människor är i sin tur ett uttryck för makt, då diskurserna förser individer med 

olika livschanser genom de kunskapsformer diskurserna realiserar. Vertikal 

diskurs ger i överensstämmelse med detta sina användare möjlighet att 

genomföra principiella samtal utan att vara begränsade till ett specifikt 

rumsligt sammanhang, ”the yet to be thought” (Bernstein, 2000, s. 30). En 

horisontell diskurs leder inte till detsamma, då den är rumsligt och inte 

principiellt ordnad. Horisontell diskurs realiserar fördjupade kunskaper för 

specifika sammanhang i yrke och vardag.  

I studien använder jag begreppen akademiskt orienterad diskurs och yrkes- 
och vardagsorienterad diskurs. De utgör då en sammanhangsgrundad 

precisering av Bernsteins (1990, 2000) vertikal diskurs och horisontell diskurs. 

I relation till Bernsteins vertikala respektive horisontella diskurser, så 

preciserar jag med akademiskt orienterad diskurs och yrkes- och 
vardagsorienterad diskurs det sociala sammanhanget för utveckling av 

kunskap inom gymnasieskolans program. Akademiskt orienterad diskurs 

respektive yrkes- och vardagsorienterad diskurs avser därvid ungdomars och 

lärares tal om kunskap i gymnasieskolans engelskundervisning på program. 

Formeringen av dessa diskurser har sitt ursprung inte bara i teori och empiri 

utan även i tidigare forskning där det i princip är just dessa kategorier som 

framträder
14

. 

Genom begreppen akademiskt orienterad diskurs samt yrkes- och 

vardagsorienterad diskurs möjliggörs en analys av lärares och ungdomars 

perspektiv på vilken kunskap ungdomar på olika program anses behöva och 

legitimeringen av densamma. Analysen utgör då en kontextualisering av 

diskurserna.  

 

Pedagogisk diskurs och diskursordning 

 

Lärares och ungdomars tal om kunskap på program tar form i relationen 

mellan akademiskt orienterad diskurs och yrkes- och vardagsorienterad 

                                                        
14 Redogörelse för tidigare forskning med anknytning till diskurskategorierna återfinns i kapitel 1.1 

samt tidigare i detta delkapitel, 3.2. 
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diskurs. Samtidigt styr inte dessa pedagogiska diskurser lärare och ungdomar 

på program, utan lärare och ungdomar bidrar till diskursernas formering. 

När lärare och ungdomar inom de olika programmen uttalar sig om 

engelskundervisningens innehåll och organisering kan enskilda diskurser bli 

mer eller mindre framträdande. Den diskurs som därigenom dominerar lärares 

och ungdomars tal om kunskap på ett program kommer jag att benämna som 

programmets dominerande pedagogiska diskurs
15

.  

Relationen mellan de olika programmens dominerande pedagogiska 

diskurser bidrar i sin tur till en socialt ordnad diskursordning inom 

gymnasieutbildningen. Denna diskursordning (’orders of discourse’) avser ett 

nätverk av diskurser (jfr Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fairclough, 2003) 

som etableras mellan gymnasieprogrammen.  

Ett viktigt påpekande i detta avseende är att genom inspirationen i kritisk 

diskursanalys så handlar inte analysen i studien enbart om hur den rådande 

diskursordningen ”… artikuleras och omartikuleras, utan även om hur en 

sådan diskursordning upprätthåller eller förändrar sociala maktrelationer inom 

de pedagogiska praktiker som den berör” (Lund & Sundberg, 2012, s. 8). Med 

andra ord ska begreppet diskursordning i denna studies sammanhang förstås 

som ett språkligt uttryck för de sociala strukturer som bidrar till integrerings- 

och differentieringsprocesser via gymnasieutbildningen (jfr Fairclough, 2010, 

s. 164).  

Chouliaraki och Fairclough (1999, s. 113) beskriver i linje med detta hur 

studier inspirerade av Bernsteins teoribildning och CDA kan anta en inriktning 

mot interdiskursiv analys med intresse för sociala återverkningar, ”… 

interdiscursive analysis which identifies the discursive resources (genres, 

discourses) that are drawn upon in the interaction and maps them onto social 

orders of discourse”. Perspektiv på kunskapsfördelning i skolan, insorterat 

efter diskursinriktning, kan kopplas ihop med socialt liv utanför skolan och 

mobilisering av ungdomars livschanser. 

 

                                                        
15 Samtidigt finns uppmärksamhet i analysen på diskursiv variation inom program. 
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4. STUDIENS EMPIRI OCH 

PRAKTISKA GENOMFÖRANDE  

Avhandlingens intresse i tal om kunskapsurval och undervisningen i 

kärnämnet engelska på olika program för att finna diskursivt formade villkor 

som mobiliserar ungdomars livschanser utgör grunden för valet av empiri. 

Empirin består av intervjuer med lärare och ungdomar samt SOU (Statens 

offentliga utredningar), direktiv och propositioner. Lärare och ungdomar är 

deltagare i de undervisningspraktiker som studien refererar till. Intervjuerna 

med dem ger tillgång till perspektiv på engelskundervisning från aktiva 

deltagare i undervisningspraktikerna. SOU-utredningar med tillhörande 

direktiv samt propositioner inför reformeringar av gymnasiets läroplan bidrar i 

sin tur med perspektiv på undervisning i kärnämnen genom den argumentation 

om kärnämnesundervisningens innehåll och form på olika program som förs i 

dessa texter
16

.  

Valet av att göra intervjuer istället för att till exempel observera elever och 

lärares praktik direkt i klassrummet har gjorts baserat på att jag intresserar mig 

för hur aktörerna själva beskriver engelskundervisning. En 

observationssituation innebär att forskaren tolkar skeendet medan aktörerna 

kan lägga helt andra betydelser i samma skeende. Valet av intervjuer ger 

möjlighet att ta del av aktörernas gemensamt formade perspektiv på 

undervisning och hur de argumenterar för dessa ställningstaganden. 

I kapitlets fortsättning inleder jag med en genomgång av urvalet av 

material och empiriinsamlingens praktiska genomförande. Därefter anger jag 

hur studien relaterar till frågor om validitet och resultats generaliserbarhet. 

Kapitlet avslutas med en översiktlig orientering av hur analysen genomförts 

med inspiration i CDA (Chouliaraki & Fairclough, 1999) och begrepp 

inspirerade av Bernsteins (1990, 2000) teoribildning.   

                                                        
16 Relationen mellan lärare och ungdomars tal visavi SOU med tillhörande direktiv samt propositioner 

redogörs för i kapitel 5.7.  
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4.1 Urvalet av SOU, direktiv och propositioner  

 

Vad avser urvalet av SOU med tillhörande direktiv samt propositioner, så är 

dessa valda utifrån att de är tillkomna inför genomförda eller planerade 

reformeringar av gymnasieskolan under tidsperioden 1990 till 2009
17

. I 

överensstämmelse med denna beskrivning granskar studien fyra perioder av 

reformtexter. Från den första perioden granskas två reformtexter som skrevs 

inför implementeringen av gymnasiereformen Lpf 94, närmare bestämt 

propositionen 1990/91:85 samt SOU-utredningen 1992:94 inklusive direktiven 

1991:9, 1991:117.  

År 2000 genomfördes en revidering av Lpf 94 där jag har analyserat 

propositionen 1997/98:169 och SOU-utredningen 1997:107 med tillhörande 

direktiv (dir. 1994:29 samt dir. 1994:128). 

Den tredje reformperioden jag valt rör förarbeten inför en ny läroplan, 

GY07. Ifrån denna period har jag granskat propositionen 2003/04:140 samt  

SOU-utredningen 2002:120 inklusive direktiven 2000:35, 2001:8, 2002:8. 

Även om denna gymnasiereform aldrig genomfördes utgör dokumenten 

ställningstaganden gällande reformering av gymnasieskolan.  

Den sista reformperioden avser utbildningspolicy inför GY 2011. Jag har 

då analyserat propositionen 2008/09:199 samt SOU-utredningen 2008:27 med 

tillhörande direktiv (dir. 2007:8).  

Intresseinriktningen i analysen av texterna ur SOU med sammanhörande 

direktiv samt propositioner gäller perspektiv på kärnämnesundervisningens 

kunskapsinnehåll och organisering mellan program. Uppmärksamheten på 

kärnämnen är nödvändig då engelskämnet benämns kärnämne i dessa texter.  

SOU, direktiv och propositioner utgör olika led i beslutsgången för 

offentlig verksamhet. Denna beslutsgång består översiktligt av: direktiv – 

kommitté eller ensamutredning – SOU – proposition – utbildningsutskottets 

betänkande – riksdagsbeslut. Därefter ansvarar myndigheter för genomförande 

av antagna förslag.  

Med Dahler-Larsens (2003) indelning kan en skillnad göras mellan 

begreppen policy och politik (politics). Policy avser att vara vägledande inför 

politiska beslut: ”En policy er en vedtagelse om at gøre ting på en bestemt 

måde. En policy lægger en linje.” (Dahler-Larsen, 2003, s. 2). I beslutsgången 

för offentlig verksamhet är SOU-texter att betrakta som policy. De innehåller 

ett principiellt ställningstagande samt en argumentation för att man ska göra 

på ett visst sätt. Propositioner och direktiv är däremot att se som politik 

(politics). Politik är beslut om fördelning av resurser, anger en politisk 

                                                        
17 Avgränsningen av empirin innebär att texter ur europeisk utbildningspolicy, och deras inverkan på 

diskursiva villkor för kunskapens urval och undervisningens organisering i gemensamma ämnen på 

gymnasiet, inte omfattas av urvalet.  
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värdering, ”et led i spillet om who gets what when and how” (Dahler-Larsen, 

2003, s. 2) och innehåller argumentation för antagna värderingar.  

När beslut väl är fattade ansvarar myndigheter för genomförande av beslut. 

I genomförandedelen är läroplanerna att betrakta som policydokument. De ska 

vara vägledande för genomförandet, närmare bestämt för förskolors och 

skolors verksamhet.  

Studiens avsikt är inte att analysera dokument ur alla led i den offentliga 

beslutsgången. Analysen studerar valda SOU, direktiv och propositioner som 

exempel på dokument ur policy och politik. Valda SOU, direktiv och 

propositioner är dessutom hämtade ur ett historiskt sammanhang där det är 

fråga om reformering av gymnasieskolans läroplan.   

Vidare delar jag inte till fullo den syn som Dahler-Larsen (2003) ger 

uttryck för. SOU, direktiv och propositioner uppfattar jag har varandra som 

förutsättningar. SOU-utredningar är inte fria utan bygger på direktiven. 

Propositionerna i sin tur bygger på SOU-utredningarna. De är med andra ord 

sammanflätade. Tillsammans lägger de en grund för utbildningspolitik, såsom 

gymnasiereformer. I analysen kommer jag därvid att benämna dessa dokument 

gemensamt som utbildningspolicy. Utbildningspolicy ger uttryck för antagna 

perspektiv på utbildningsfrågor.  

Lärare och ungdomar refererar i intervjuerna ofta till styrdokument, främst 

kursplaner. Jag har granskat läroplan, programmål samt kursplaner för 

engelska men valt att inte införliva en analys av dem i studien då det tydligt 

framgår att den utbildningspolitiska argumentationen för kunskapers urval och 

undervisningens organisering står att finna i SOU-utredningar och 

propositioner. Utifrån denna beskrivning omfattar avhandlingens policyanalys 

således analys av texter med ett utbildningsfokus ur den politiska delen av 

beslutsgången i offentlig verksamhet
18

.   

Avsikten är att analysera dokumenten över tid, från 1990 till 2009, med 

särskild uppmärksamhet på utbildningspolicy vid tidsfokuset för studien, 2009 

till 2010. I detta sammanhang är det av vikt att notera att jag inte utgår från att 

utbildningspolicy, som den diskuteras i texterna, är något som sedan 

genomförs bokstavligt. Dock är de perspektiv som framkommer i 

utbildningspolicy av vikt med avseende på studiens intresse av att förhålla 

dessa till lärares och ungdomars perspektiv på olika program. 
 

4.2 Urvalet av gymnasieprogram 

 

Inför intervjusamtalen valde jag program från de två huvudinriktningarna i 

gymnasieutbildning: studieförberedande program och yrkesförberedande 

                                                        
18 Förordning, föreskrifter och allmänna råd utgör tre vägar för myndigheter att ordna genomförande av 

riksdagens beslut. 
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program (Lpf 94). Inom dessa inriktningar representerar 

naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet de 

studieförberedande programmen, medan elprogrammet och hotell- och 

restaurangprogrammet representerar yrkesförberedande program. På samma 

gång representerar de två yrkesförberedande programmen både en teknisk 

inriktning och en icke-teknisk inriktning. Detta val gjordes för att studien ska 

inkludera yrkesförberedande program med olika karaktär. Urvalsprincipen 

korresponderar dessutom väl i relation till valet av naturvetenskaps- och 

samhällsvetenskapsprogrammet. En balans mellan yrkesförberedande och 

studieförberedande program liksom tekniska och icke-tekniska program kunde 

på detta sätt uppnås. Urvalet av program avser således att på angivet sätt vara 

ett strategiskt urval för att kunna analysera talet om undervisning i kärnämnet 

engelska på olika gymnasieprogram. 

 

4.3 Urvalet av gymnasieungdomar och lärare 

 

I valet av ungdomar var det av vikt att intervjupersonerna hunnit så långt i sin 

utbildning att de haft tid att läsa mer än engelska A. Därigenom tillåter 

intervjuerna att jag i analysen kan behandla uttryckta villkor för ämnet 

engelska på ett likartat sätt i respektive program. Ungdomarna från 

elprogrammet har läst engelska A och fackengelska för elektriker, medan 

ungdomarna på hotell- och restaurangprogrammet läst både engelska A och B, 

precis som samhällsvetarungdomarna och naturvetarungdomarna.  

Vad avser valet av lärare för intervjuerna, så var urvalsprincipen att de vid 

intervjutillfället undervisade eller nyligen hade undervisat på det program som 

intervjun fokuserade. Av betydelse var också att intervjuerna skulle gälla 

program och inte specifika klasser. Genom urvalet av lärare fick jag 

förutsättningar att analysera lärares perspektiv på kunskapens urval och 

undervisningens organisering på inkluderade program. 

 

4.4 Intervjuerna  

 

Insamlingen av empiri började med intervjuerna. I intervjuerna eftersträvade 

jag att få fram ungdomarnas och lärarnas beskrivningar och perspektiv på 

engelskundervisningens innehåll och organisering på gymnasieprogram. 

Intervjuernas inriktning formerades utifrån ett diskursanalytiskt intresse. Inför 

analysen valde jag sedan den teoretiska utbildningssociologiska inriktningen. 

Dessa båda metodologiska angreppssätt visade sig komplettera varandra väl. 
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Intervjusamtalen genomfördes med ungdomar och lärare var för sig. På det 

sättet fick dessa aktörer möjlighet att forma perspektiv på 

engelskundervisningen i sina respektive grupper. Vidare skedde intervjuerna 

med lärarna och ungdomarna i grupp. Fördelen med detta tillvägagångssätt var 

att deltagarna kunde lyssna till varandras inlägg i samtalen. Samtalen medgav 

med andra ord att de kunde reflektera gemensamt över 

engelskundervisningens innehåll och organisering. Som intervjuare fick jag 

därigenom tillfälle till att fånga de överväganden som gjordes mellan 

intervjupersonerna under samtalen.  

 

Intervjuerna med ungdomarna 

 

Inför intervjuerna besökte jag ungdomar på de valda programmen direkt i 

klassrummet och berättade om studien samt att jag behövde frivilliga att 

samtala med om engelska och engelskundervisning. Ett undantag utgjorde 

samhällsvetenskapsprogrammet där ett besök direkt i klassrummet inte var 

möjligt. Via elevkåren på aktuell gymnasieskola fick jag dock kontakt med tre 

ungdomar på programmet som efter information om intervjuerna ställde upp 

på deltagande. Skälen till att jag personligen lämnade ut information om 

intervjuerna en tid innan de skulle ske var att jag ville försäkra mig om att 

intervjupersonerna skulle få tid på sig att tänka igenom sitt deltagande och 

komma på eventuella frågor gällande studien som de kunde ställa direkt till 

mig som intervjuare. I början av intervjuerna fick ungdomarna dessutom 

information om de forskningsetiska kraven
19

.  

Genom detta förarbete kom intervjustudien att resultera i medverkan av 12 

ungdomar, tre från varje program. Av dessa var hälften flickor och hälften 

pojkar. På tre program (naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt program 

samt hotell- och restaurangprogrammet) deltog två flickor och en pojke. På 

elprogrammet fanns inga flickor, varför tre pojkar deltog. Alla de intervjuade 

uppgav sig vara över 18 år vid intervjutillfället. Intervjuerna genomförde jag 

med ungdomarna i grupp vid tre på varandra följande tillfällen under första 

delen av ungdomarnas hösttermin på tredje året. Beslutet om att genomföra 

intervjuerna som tre på varandra följande gruppmöten togs i avsikt att de 

upprepade mötestillfällena skulle ge ungdomarna möjlighet att komma in i 

intervjusammanhanget och frågeområdet. De tre tillfällena gjorde att 

ungdomarna mellan intervjutillfällena fick tillfälle att reflektera över det 

innehåll som de och deras kamrater lyft fram. Vid uppföljande intervjutillfälle 

kunde de sedan ställa frågor, förtydliga egna tidigare yttranden, för att på den 

vägen fördjupa samtalet om engelskundervisningen och ungdomarnas 

perspektiv på villkor för engelskundervisningen. Genomgående i intervjuerna 

visade ungdomarna intresse för samtalen genom att välvilligt bidra med 

                                                        
19 I 4.4 får studiens anslutning till de forskningsetiska kraven en mer ingående redogörelse. 
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undervisningsbeskrivningar samt argumentera för de perspektiv som de förde 

fram.   

För mig som intervjuare gav de upprepade samtalstillfällena två för studien 

relevanta möjligheter. Genom att jag efter varje intervjutillfälle med en grupp 

skrev ut den inspelade intervjun i text, fick jag möjlighet att vid nästa 

intervjutillfälle dels begära förtydligande på det som vid föregående intervju 

inte framstod som fullt begripligt. Dels kunde jag ställa frågor med inriktning 

mot fördjupning av tidigare avgivet svar från ungdomarna.  

Intervjusamtalen med samtliga ungdomar (bilaga 1) skedde genomgående 

utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna utgick därigenom från 

förutbestämda frågor eller frågeområden. Utöver de förutbestämda frågorna, 

så använde jag mig av uppföljningsfrågor, vilka varierade efter 

sammanhanget. Möjligheten att anpassa uppföljningsfrågorna till 

sammanhanget är en fördel med kvalitativa intervjuer, som även Sundberg 

(2005) framhåller. De tillåter intervjuaren att fånga oförutsedda men för 

studien intressanta områden.  

Under intervjusamtalen med ungdomarna var syftet att inledningsvis låta 

ungdomarna beskriva sammanhang utanför skolan där de använder engelska 

och vad det innebär att då kunna engelska. Därefter genomförde jag en gradvis 

övergång till skolans engelskundervisning, varvid ungdomarna fick beskriva 

engelskundervisningens innehåll och organisering. De fick även ange 

förmågor och behov som de såg sig bära på, men även sådana som de ansåg 

sig behöva utveckla i undervisningen. Vidare fick de ge uttryck för hur de såg 

på sin engelskundervisning och dess syften i relation till de egna behoven. 

Förutom egna behov eller villkor för kunskap och undervisning fick 

ungdomarna även berätta om vad de uppfattade hade en inverkan på 

engelskundervisningens innehåll och organisering på programmet.  

 

Intervjuerna med lärarna 

 

I studien deltar två engelsklärare från vart och ett av de fyra utvalda 

programmen. Sammanlagt var det alltså åtta lärare som deltog i intervjuerna. 

Rekryteringen av engelsklärare från samhällsvetenskapsprogrammet och 

hotell- och restaurangprogrammet skedde genom att jag tog kontakt med 

huvudlärarna på skolorna där programmen finns. Via dessa kontakter 

förmedlades två engelsklärare från vart och ett av programmen som var villiga 

att tala om engelskundervisning på sina respektive program. Engelsklärare på 

naturvetenskapsprogrammet och elprogrammet fick jag kontakt med under ett 

ämnesmöte på den skola där de båda programmen finns.  

Innan intervjuerna genomfördes fick lärarna information om att 

intervjuerna fokuserade engelskundervisningens innehåll och organisering. De 

fick även information om innebörden i de forskningsetiska kraven och därmed 

villkoren för studien och deras eget deltagande.   
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Genomförandet av intervjuerna skedde som samtal vid ett tillfälle per 

lärarpar. Lärarna ordnade vid dessa tillfällen med ett avskilt rum på skolorna. 

Efter varje inspelat lärarsamtal skrev jag ut intervjun ordagrant. Anledningen 

till att lärarintervjuerna skedde vid ett och inte tre tillfällen, som för 

ungdomarna, bygger på att jag ser det som att lärarna har haft längre tid på sig 

än ungdomarna att formulera sina perspektiv på engelskundervisning och 

därför klarar av att framföra dessa vid ett intervjutillfälle.   

Intervjuerna med lärarna följde en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 

2). Samtalen kretsade därvid kring likartade frågeområden om undervisningen 

som de för ungdomarna. Således inleds intervjuerna med samtal om 

ungdomars engelska utanför skolan. Därefter övergår samtalet i mer 

omfattande beskrivningar av vad det är för undervisning de som lärare 

medverkar till i programmets engelskundervisning. Lärarna fick i detta 

sammanhang argumentera för sina perspektiv på undervisningen och vad de 

ser inverkar på den undervisning som de genomför i de olika 

programklassrummen i ämnet engelska.  

 

De forskningsetiska kraven 

 

Gemensamt för samtalen med ungdomar och lärare var att innan intervjuerna 

påbörjades, så informerade jag om de forskningsetiska kraven (Hermerén, 

2011; Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att jag angav för 

intervjupersonerna att deras svar skulle komma att användas enbart för 

vetenskapliga syften. Intervjupersonerna ska inte kunna identifieras som 

individer genom text som publiceras. Vidare angav jag att deras deltagande 

var frivilligt och att de hade rätt att när som helst avbryta sitt 

intervjudeltagande. Samtidigt betonade jag betydelsen av deras bidrag för 

utvecklingen av kunskap om aktuell undervisningspraktik. Jag berättade 

slutligen att jag skulle spela in intervjuerna för att med större noggrannhet än 

annars kunna dokumentera deras muntliga bidrag inför fortsatt analysarbete. 

Ingen av lärarna eller ungdomarna reste någon invändning mot inspelning av 

samtalen.  

 

4.5 De ingående skolorna   

 

Lärare och ungdomar på de utvalda programmen som jag fått möjlighet att 

samtala med, kommer från tre kommunala gymnasieskolor i en mindre stad i 

södra Sverige.  

Vad gäller själva gymnasieskolorna så finns på skola A totalt över 1200 
ungdomar fördelade på åtta nationella program, där flertalet ungdomar går på 
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yrkesförberedande program med någon form av teknisk inriktning. På skola A 

intervjuade jag ungdomar och engelsklärare på dels elprogrammet, dels 

naturvetenskapsprogrammet.  

På skola B finns nära 900 ungdomar fördelade på sex nationella program 

samt gymnasiesärskola. Denna gymnasieskola liknar den föregående skolan i 

sitt programutbud, genom att där finns naturvetenskapsprogrammet och att 

flertalet ungdomar går på yrkesförberedande program. Vid skola B har 

däremot flertalet yrkesprogram en inriktning mot service och omsorg. På 

denna skola intervjuade jag ungdomar och engelsklärare på hotell- och 

restaurangprogrammet.  

Slutligen, på skola C går strax under 1000 ungdomar på något av de tre 

nationella programmen på skolan. Två av programmen är yrkesförberedande 

program med inriktning mot handel respektive omsorg. Alla tre 

gymnasieskolorna har en blandning av yrkesförberedande program och 

studieförberedande program, men på sistnämnda skola dominerar 

samhällsvetenskapsprogrammet. De ungdomar och engelsklärare jag 

intervjuade på denna skola hör till just samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

4.6 Lärarnas yrkessammanhang 

 

I detta avsnitt redogör jag för det i lärares arbetslivserfarenhet och 

arbetssituation, som jag ser som relevant för att kunna överväga i vilket 

sammanhang som lärarna ger uttryck för sina perspektiv på 

engelskundervisning på det enskilda programmet.   

 

Lärarnas erfarenhet av engelskundervisning på programmet  

 

De åtta lärare som jag intervjuat på de fyra gymnasieprogrammen har alla 

flera års erfarenhet av läraryrket. Vid tiden för intervjutillfället intervjuade jag 

dem i deras egenskap av att vara undervisande lärare på ett av de utvalda 

programmen. Lärarnas erfarenhet av undervisning på det program de 

intervjuats specifikt om framgår av följande tabell: 
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Engelsklärare Program Lärarerfarenhet i år  

på programmet 

Sammanlagd lärar- 

erfarenhet i år  

 

Gunilla  HR 3 30 

Tom HR 5 10 

Ulf EC 10 30 

Monika EC 8 15 

Ann-Christin SP 20 20 

Helena SP 6 6 

Johan NV 5 12 

Marianne NV 6 17 

Tabell 1 De intervjuade lärarnas erfarenhet av engelskundervisning på program mätt i år  

  

Engelsklärarna på hotell- och restaurangprogrammet, Gunilla och Tom, har 

båda varit lärare en längre tid. Tom har med sina totalt tio år som 

engelsklärare på gymnasiet, varav fem år på hotell- och 

restaurangprogrammet, kortast tid av de två i yrket. Gunilla har ungefär 30 års 

erfarenhet av läraryrket, varav 15 år som engelsklärare på grundskolan innan 

hon kom till gymnasieskolan som lärare. Tom har dock med sina fem års 

erfarenhet av hotell- och restaurangprogrammet en längre erfarenhet av 

programmet än Gunilla, som varit tre år på hotell- och restaurangprogrammet. 

I sina tjänster på gymnasiet har de under åren haft både teoretiska program och 

yrkesprogram, vilket även gäller för övriga engelsklärare i studien.  

Ulf på elprogrammet har med sina nära 30 års erfarenhet av att vara 

engelsklärare på gymnasiet längst gymnasieerfarenhet av de intervjuade 

engelsklärarna. Det är dock under de sista tio åren som han undervisat på 

elprogrammet. Kollegan Monika har 15 års erfarenhet av gymnasieläraryrket, 

varav åtta år som engelsklärare på elprogrammet.   

På de studieförberedande programmen är det Ann-Christin med nära 20 års 

lärarerfarenhet av engelskundervisning på samhällsvetenskapsprogrammet, 

som har längst erfarenhet av det program hon intervjuas om. Under denna 

period har hon även undervisat tidvis på handelsprogrammet. Kollegan Helena 

har med sina sex års erfarenhet av engelskläraryrket på gymnasiet och 

programmet en kortare tids erfarenhet som engelsklärare. Slutligen innehar 

Johan med fem års engelskundervisning på naturvetenskapsprogrammet den 

kortaste erfarenhetstiden bland de intervjuade lärarna på det 

studieförberedande program som intervjun rör. Han har dock även sju års 

erfarenhet som lärare på grundskolan. Marianne, hans kollega på programmet, 

har längre erfarenhet av undervisning på gymnasienivå, 17 år, varav sex år på 

naturvetenskapsprogrammet.  

Vid intervjutillfället intervjuade jag lärarna programvis i par. Av 
sammanställningen framgår att i samtliga intervjupar finns minst en lärare 
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med längre erfarenhet av undervisning på programmet. Etablerade sätt att 

prata om engelskundervisning på programmet har därmed fått förutsättningar 

att uppträda i samtalen.    

 

Lärares organisering av undervisningen i relation till program- och 
ämneskollegor  

 

Lärarna på de tre gymnasieskolorna har två samverkansgrupper som de är 

ålagda att samverka regelbundet med. Dels är det en samverkansgrupp 

bestående av lärare som tillhör ett gymnasieprogram som finns på skolan. 

Vanligen är det ett program läraren själv undervisar på, men tidvis kan lärarna 

befinna sig i programgrupper vars elever läraren inte möter i undervisning. 

Dels ska läraren samverka med ämneskollegor. I det följande fokuserar jag 

lärarnas beskrivningar av vad samverkan i samverkansgrupperna berör samt i 

vilken utsträckning det är den enskilde engelskläraren själv som handhar 

undervisningens genomförande i klassrummet.   

Engelsklärarna på elprogrammet liksom de på hotell- och 

restaurangprogrammet anger att de mestadels arbetar enskilt med planeringen 

av innehåll och form för lektionerna. I själva undervisningen är de också 

ensamma som lärare och de möter endast ungdomar från elprogrammet 

respektive hotell- och restaurangprogrammet i undervisningen. Samverkan 

med andra lärare sker utanför lektionerna en gång i veckan. Varannan vecka 

möter lärarna på de båda yrkesprogramen sina respektive programgrupper och 

varannan vecka möter de ämnesgruppen i engelska på respektive skola. Dessa 

möten har överlag ett administrativt och mer övergripande innehåll. I 

programgruppen gäller samtalen vanligen planering och diskussion av 

schemabrytande aktiviteter på programmet. Det ges dock även tid för samtal 

om ungdomar med problem på programmet. Mötena i ämneslaget fokuserar 

ämnet i sig. De kan röra planering och uppföljning av nationella prov samt 

diskussion av pedagogiskt material för engelskundervisningen. Lärarna 

nämner även att de samtalar övergripande om vad som ska göras i 

undervisningen, vilket lämnar konkretiseringen av innehållet för de enskilda 

lektionerna till lärarens förvaltarskap. Utöver dessa möten beskriver en av 

lärarna på elprogrammet att hon under kortare perioder av en termin arbetat 

med andra engelsklärare och format gemensamt lektionsmaterial. Hon har 

även arbetat ämnesövergripande en avgränsad tid i ett projekt med ellärare. 

Lärare på elprogrammet har ett projekt där lärare på programmet kan se 

varandras terminsplaneringar och överväga samverkan. Den dominerande 

bilden är dock att engelsklärarna på yrkesprogrammen har ett individuellt 

ansvar och förvaltarskap av undervisningens genomförande. Samverkan 

mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare sker i mycket begränsad 
utsträckning, vilket är i linje med vad Zetterberg (Skolverket, 1997) finner i 

sina samtal med lärare på elprogrammet. 
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På samhällsvetenskapsprogrammet har lärarna en något annorlunda 

situation med avseende på samverkansvillkoren. Visserligen beskriver de att 

även de mestadels arbetar enskilt med lektionsplaneringen och att de i 

undervisningen ensamma möter klasser bestående av enbart 

samhällsvetarungdomar. Vad som ger ett annat utgångsläge för samverkan är 

att på samhällsvetenskapsprogrammet utgör engelska ett centralt 

undervisningsämne. Samarbetsviljan mellan ämnen är också större än på 

övriga program, enligt lärarna. Båda de intervjuade lärarna uppger flera olika 

teman inom vilka ämnesövergripande samarbete skett. En av lärarna på 

samhällsvetenskapsprogrammet nämner att en orsak till den större 

samarbetsviljan kan vara det likartade, akademiska, ursprunget mellan 

engelskämnet och många andra ämnen på samhällsvetenskapsprogrammet. 

Dessa ämnesövergripande samtal sker vanligen inom programmets 

samverkansgrupp, där lärarna mötts tre gånger per månad. I ämneslaget träffar 

de varandra bara en gång per månad, vilket avspeglar i någon mån det mer 

intensiva samarbetet över ämnesgränser på samhällsvetenskapsprogrammet. 

Samverkan i ämnesgruppen har samtidigt en underordnad roll för 

undervisningens konkreta realisering. Det är möten för mer allmänna frågor, 

såsom vad elever i samtliga samhällsvetarklasser ska genomföra i sin 

undervisning och hur medbedömning av nationella provet ska organiseras. 

Studiens engelsklärare på samhällsvetenskapsprogrammet beskriver en 

annorlunda situation, jämfört med den Linnell (1999) finner då hon samtalar 

med lärare på samhällsvetenskapsprogrammet. Linnells lärare anger att det 

sällan sker samverkan mellan ämnen inom programmet, vilket främst anges 

bero på tidsbrist. Lärarna ser att de fått mer att hinna med, såsom ökat antal 

elevsamtal och kurser med krav på visst pensum att klara av innan betyg kan 

sättas.  

Avslutningsvis beskriver lärarna på naturvetenskapsprogrammet en 

situation för samverkan som på många sätt påminner om den på 

samhällsvetenskapsprogrammet. Engelsklärarna har tidvis samarbetat med 

lärare i andra teoriämnen på programmet, om än inte i en sådan omfattning 

som på samhällsvetenskapsprogrammet. Exempel på samverkan är ett 

samarbete mellan engelsklärare, svensklärare och naturkunskapslärare i ett 

skönlitterärt läsprojekt med miljötema. Inom ramen för ett annat tema har 

ungdomarna fått engelskspråkig sakprosa med ett naturvetenskapligt innehåll 

som de sedan bearbetat med inriktning mot förståelse av innehållet. Det 

konkreta genomförandet av undervisning beskriver lärarna som att det sker 

som på övriga program. Engelskläraren möter således naturvetarungdomarna 

på egen hand och utan ungdomar från andra program i klassrummet. Även 

planeringen av flertalet lektioner gör läraren självständigt. Ämnesgruppen 

fyller en funktion i undervisningspraktiken av att tillhandahålla gemensamt 

forum för lösning av administrativa behov, såsom behov av nytt 

lektionsmaterial och medbedömning. Vidare diskuterar man pedagogiska 

frågor av mer övergripande och ämnesinriktad art, exempelvis diskussion av 
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vad undervisningen ska omfatta i fråga om olika språkfärdigheter knutet till 

förmågor: tala, läsa, skriva och lyssna. Sammanfattningsvis är det tydliga 

ämnesgränser som lärarna på naturvetenskapsprogrammet pekar ut. Just 

tydligheten i ämnesgränserna finner också Hjelmér (2011) och Rosvall (2011) 

karaktäristiskt för undervisningen på naturvetenskapsprogrammet.  

Gemensamt för de olika programmen är att engelsklärarna planerar och 

genomför engelskundervisningen till större delen på egen hand, även om det 

tidvis förkommer samverkan med programgruppens lärare. Ämnesgrupperna 

på de olika skolorna fyller främst en funktion av att ge lärarna administrativt 

och ämnesfokuserat stöd i vad som ska göras i undervisningen. Avhandlingens 

intervjuer med lärare, och inte arbetslag eller ämneslag, återspeglar då den 

realitet som gäller för undervisning i engelska som skolämne på gymnasiet. 

Den enskilde engelskläraren representerar ensam lärarprofessionen i 

engelskämnets kärnämnesundervisning. 

   

4.7 Ungdomarnas sociala liv med engelska   

 

I syfte att ge en bakgrund till ungdomarnas perspektiv på undervisningens 

innehåll och organisering i de senare samtalen ger detta delkapitel en bild av 

det vidare sociala sammanhang utanför skolan inom vilket ungdomar använder 

engelska.  

De intervjuade ungdomarna inom samtliga program använder engelska 

utanför skolan i en rad sammanhang och för många syften, såsom för att förstå 

texter i film, musik, böcker och på internet. I överensstämmelse med 

Medierådets (2010) rapport är det ett i hög grad internetbaserat vardagsliv de 

lever där de på samma sätt som ungdomarna i Södergårds (2007) studie ägnar 

sig åt sociala medier, chatt, mail, spel, film, musik och informationssökning på 

internet. Även syftet med att befinna sig i dessa sammanhang och använda 

engelska är ofta likartat och inriktat mot att förstå och tolka textinnehåll och 

kommunicera med andra om det som ligger ungdomar nära i deras liv. 

Ungdomarna skapar en social samvaro över fysiska avstånd, som Thulin 

(2004) beskriver det, i vilken engelska inte längre är ett främmande språk utan 

ett andraspråk för dem. 

Sammanfattningsvis vill jag peka på att en utgångspunkt för studien är att 

alla de intervjuade ungdomarna oavsett program använder engelska i på det 

hela taget likartade sociala sammanhang. De har dessutom gemensamt syfte i 

det att de vill med engelskan upprätta och utveckla kommunikation i olika 

sociala och kulturella sammanhang. Det finns därför anledning att diskutera i 

vad mån engelskundervisningen ger ungdomarna likvärdiga förutsättningar att 

delta i olika sociala sammanhang. 
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4.8 Studiens validitet och generaliserbarhet 

 

Valideringen av den analys som jag lägger fram sker dels genom att jag 

grundar analysen i det insamlade empiriska materialet, vilket framkommer av 

studiens resultatredovisning. Dels sker det genom att jag diskuterar 

analysresultaten mot bakgrund av tidigare forskning och teori. Min strävan har 

varit att genom att tillvarata de perspektiv som ges genom tidigare forskning 

inom fältet och uppriktigt och samvetsgrant spegla dessa i insamlat empiriskt 

material stärka grunderna för den analys som sedan görs. Som ett led i denna 

strävan efter tillförlitlighet och rimlighet vill jag framhålla att vad avser 

intervjuerna, så har intervjupersonerna mött frågor inom samma teman för att 

de analytiska slutsatserna ska ha en likartad grund.    

Vidare har formerna för empiriinsamlingen varit utformade för att stärka 

giltigheten i underlaget så till vida att ungdomarna har intervjuats vid tre 

tillfällen. De har då kunnat framföra synpunkter på vad som vid tidigare 

tillfällen yttrats och diskutera de tolkningar av deras samtal som jag lagt fram 

för vidare reflektion. Lärarna har haft mer begränsade möjligheter att förvissa 

sig om mina tolkningar av deras yttranden är rimliga, genom att samtalen skett 

vid ett tillfälle. I mina inlägg i intervjusamtalen har jag dock i möjligaste mån 

försökt visa för lärarna hur jag tolkat deras yttranden. För att ytterligare stärka 

validiteten har jag prövat analysen av lärarperspektiv liksom övriga 

analysresultat mot tidigare forskning. Analysresultaten visar på en hög 

samstämmighet mellan egna resultat och vad refererad forskning påvisat. 

Detta visar på validitet i studien och de framtagna diskurskategorierna.   

Utifrån Kvale (1997) kan studiens validitet även sägas vara avhängig dess 

kommunicerbarhet (kommunikativ validitet). Det är då deltagare i 

kommunikationssituationer där studien diskuteras som har att avgöra om 

studiens resultat kan anses giltiga i en offentligt argumenterande process. 

Studien och dess vetenskapliga giltighet har kommunicerats med 

forskarsamhället dels i form av ett konferensbidrag, där analysen av 

intervjuerna med ungdomar och lärare diskuterats (Berggren, 2011), dels i 

form av en vetenskaplig artikel, där analysen av utbildningspolicy presenterats 

(Berggren, 2012). Artikeln fick även en uppföljning vid ett 

forskningsseminarium. Slutligen prövar avhandlingsstudiens läsare validiteten 

genom att följa och bedöma giltigheten i studiens slutsatser och 

kunskapsbidrag via den sammanhängande analysen. 

I frågan om generaliserbarhet, eller extern validitet, så finns i denna studie 

en begränsning genom urvalet och omfattningen av den empiri som 

analyserats. Materialet rymmer exempelvis ett begränsat urval av policytexter, 

gymnasieprogram, liksom ett begränsat antal ungdomar och lärare på vissa 

program som intervjuats. Engelskämnet utgör samtidigt ett empiriskt exempel 

på ett gemensamt ämne för alla gymnasieprogram. Studien kan med denna 

beskrivning betraktas som en modellstudie med ett begränsat utsnitt av empiri.  
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Med detta utgångsläge och med avseende på frågan om det subjektiva i 

studien, så ser jag uttalade perspektiv som tillhörande en intersubjektivt 

formad diskurs. Ett individuellt yttrande tolkar jag som potentiellt tillhörande 

diskurs: ”whenever we collect some data at the level of the individual, we 

obtain something that has the collective written all over it” (Roth, 2009, s. 

249). Genom analys av insamlade texter kan studien åstadkomma en diskursiv 

rekonstruktion. Detta innebär att den följande analysen visar diskurs 

tillgänglig i det aktuella sociala, historiska och kulturella sammanhanget. 

Studiens strävan är därvid att via en rekonstruktiv diskursanalys och med 

inspiration av Bernsteins teoribildning i någon mån kunna bidra till det 

pedagogiska och didaktiska forskningsområdet. Det som i det avseendet avgör 

huruvida studien utmärks av god kvalitet är vad Larsson (2005, s. 17) 

benämner ”diskurskriteriet”, med andra ord att analysen har en styrka i sina 

påståenden eller argument inför det vetenskapliga samhället.  

Avslutningsvis kan begränsningar i det praktiska genomförandet av 

empiriinsamlingen medverka till att den fullständiga variationen av diskurs 

inte blivit tillgänglig. En sådan begränsning i empirin kan härledas till 

situationen där jag vid mitt besök i klassrum frågade efter villiga 

intervjupersoner. Jag lät ungdomarna själva anmäla sitt intresse för deltagande 

i intervju. Intervju på frivillighetens grund såg jag som ett forskningsetiskt 

villkor. På samma gång innebär rekrytering av frivilliga intervjupersoner för 

studien att ungdomar som inte bär på ett intresse för att prata om engelska i 

och utanför skolan därmed inte bidragit till de perspektiv som studien 

analyserar.  

 

4.9 Analysens genomförande 

 

Den förestående analysen har jag genomfört med inspiration i kritisk 

diskursanalys (Chouliaraki & Fairclough, 1999) och Bernsteins (1990, 2000) 

teoribildning. Utifrån den analysmodell som Chouliaraki och Fairclough 

(1999) lägger fram så har jag strukturerat analysen av texter ur 

utbildningspolicy, liksom intervjuerna med lärare och ungdomar som en 

analys i tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik.  

Det relevanta i att analysera angivna texter i tre dimensioner är att kunna 

genomföra en studie som kan ta som sin utgångspunkt en textnära tolkning av 

aktörers perspektiv på kunskapsurval och undervisningens organisering på 

olika program, men som även driver analysen vidare. Den fortsatta analysen 

visar på hur framkomna diskursivt formade villkor mobiliserar ungdomarnas 

framtida livschanser.  

Analys av dimensionen text, med andra ord själva texttolkningen, är 
inriktad mot att beskriva uttalade perspektiv på undervisningens innehåll och 
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organisering i kärnämnet engelska. Textanalys innebär  närmare bestämt 

textnära tolkande analyser av ungdomarnas och lärarnas tal, liksom av texterna 

ur utbildningspolicy. Dessa tolkningar har jag strukturerat i textanalyserna 

som tematisering av talet om undervisningens innehåll och organisering. I 

avsikt att låta studiens analysresultat framträda klart förhåller jag 

tolkningsresultaten i studien till tidigare forskning främst i de avslutande 

sammanfattningarna av textanalyserna. Till skillnad från den lingvistiska 

närstudie av språket som Fairclough (1995, s. 75) lägger fram för textanalys, 

så har i denna avhandling en utveckling av textanalysen skett till det 

disciplinära, pedagogiska sammanhanget och intresset. Detta innebär att 

textanalysen med Lund och Sundbergs begrepp (2012, s. 11) karakteriseras av 

en ”pedagogiskt-tolkande emfas”. Jag har genomfört en texttolkning med ett 

pedagogiskt kunskapsintresse i fokus för att beskriva uttalade perspektiv på 

undervisningens innehåll och organisering inom olika program. Genom 

beskrivningen av perspektiv på program förbereder jag samtidigt för 

efterföljande analysdimensioner, med början i diskursiv praktik.  

I dimensionen diskursiv praktik utgår analysen från textanalysens 

beskrivningar och perspektiv för att etablera vilka diskursiva resurser 

(Chouliaraki & Fairclough, 1999) som förekommer i texter. Syftet med 

analysen är närmare bestämt förståelse av hur lärarna och ungdomarna på 

program genom sina perspektiv medverkar till etablerandet av det enskilda 

programmets dominerande pedagogiska diskurs, liksom 

undervisningspraktikens diskursiva inramning. De två pedagogiska 

diskurserna i analysen utgör därvid diskurser framtagna efter 

empiriinsamlingen och inför analysen av diskursiv praktik. Med begreppet 

diskursiv inramning har sammantaget talet om vem som kontrollerar 

undervisningens organisering på olika program i engelskundervisningen 

analyserats. Diskursanalysen av utbildningspolicy skapar i sin tur förståelse 

för hur uttryckta perspektiv i dessa dokument bidrar till diskursiv 

klassificering av kunskap för program (jfr Bernstein, 1990). Den diskursiva 

praktiken är med andra ord en analys med inriktning mot att förstå vad som är 

legitima språkhandlingar i de studerade sociala och kulturella sammanhangen 

(Lund & Sundberg, 2012). Utöver dominerande pedagogisk diskurs på 

program kan även alternativa pedagogiska diskurser framskymta i materialet, 

vilket jag i förekommande fall lyft fram i analysen.  

Som sista analysdimension finns analysen av social praktik. Inom CDA ses 

den diskursiva praktiken som den språkliga dimensionen av den sociala 

praktiken. I denna relation mellan diskursiv praktik och social praktik gäller 

att diskursiv praktik både formar och formas av social praktik. Den diskursiva 

praktiken står alltså i ett dialektiskt förhållande till social praktik (Fairclough, 

1995). Diskursiv praktik finns inlagrad i social praktik och existerar i dialektik 

med de sociala och historiska villkor eller strukturer som verkar där, 

”diskursens sociala matris” (Fairclough, 1992, s. 237). I överensstämmelse 

med syftet och med inspiration från Bernstein (1990, 2000) har dock studien 
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avgränsats i denna analysdimension till att visa på det diskursiva formandet av 
villkor som mobiliserar livschanser via gymnasieutbildning i kärnämnet 

engelska. Det diskursiva formandet sker via dominerande pedagogiska 

diskurser på program och diskursiv klassificering av kunskap och 

undervisning mellan program. Begreppet diskursiv klassificering tillsammans 

med pedagogisk diskurs har jag följaktligen använt i denna sista 

analysdimension för att visa hur aktörerna bidrar till att etablera och 

reproducera dominerande perspektiv på legitim kunskapsfördelning mellan 

program. Analysen beaktar hur gränser för kunskapsfördelning formeras och 

upprättas på diskursiv väg mellan olika gymnasieprogram. Fördelningen av 

dominerande pedagogiska diskurser mellan program visar på en 

diskursordning mellan program på gymnasienivå. Denna analys är relevant att 

genomföra då kunskapsfördelning mellan program via diskursordning ger 

möjlighet att diskutera abstrakta sociala strukturer (jfr Fairclough, 2010, s. 

164) i termer av social integrering och differentiering. Analysen i denna 

dimension vill visa på fördelningen av kunskap mellan program och om 

ungdomarna därigenom får del av kunskap som kan bidra till att de når 

inflytande i samhället och kan genomgå högre studier. Dominerande 

pedagogiska diskurser på olika program utgör därvid diskursivt formade 

villkor för ungdomars sociala integrering och framtida livschanser. Analysen 

anknyter här till Bernsteins (1990, 2000) teoriinriktning och frågan om 

pedagogikens roll för social reproduktion samt leder fram till en diskussion 

om vilka möjligheter för förändring av dominerande kunskapsfördelning som 

finns (jfr Fritzén, 2007, s. 29).  

Ur ett genomförandeperspektiv har jag sammantaget i studien kontinuerligt 

genomfört en rörelse mellan analys av insamlade texter, teori och tidigare 

forskning inom aktuella forskningsfält i en strävan att fördjupa analysen.  
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DEL II UTBILDNINGSPOLICY OCH 

REFORMRÖRELSER 

I denna andra del av avhandlingen knyter jag an till första frågan i studiens 

syfte, vilken avser hur valda SOU med tillhörande direktiv och propositioner 

argumenterar för kärnämneskunskapers urval och undervisningens 

organisering över tid på olika program. Analysen baseras på den retorik som 

förts i utbildningspolicy om undervisning i engelska som kärnämne, senare 

benämnt gymnasiegemensamt ämne, under perioden 1990 till och med 2009. I 

och med kapitel fem påbörjar jag studiens diskursanalys, närmare bestämt 

policyanalysen i dimensionerna text och diskursiv praktik. 
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5. UTBILDNINGSPOLICY OM 

GEMENSAMMA ÄMNEN  

 

Detta kapitel baseras på textanalyser av SOU-rapporter med tillhörande 

direktiv samt propositioner. Syftet är att över fyra reformperioder beskriva de 

dominerande perspektiv som formerats kring diskussionen om gemensamma 

ämnen och deras betydelse för ungdomar på olika program. Utifrån dessa 

beskrivningar är avsikten att öka förståelsen av hur utbildningspolicy formar 

diskursiva villkor för kunskapsurval i kärnämnen på och mellan program över 

tid. 

När det gäller dispositionen av kapitel fem kan mer ingående sägas att efter 

en inledande text om framväxten av gemensam gymnasieutbildning görs 

analysen av de fyra reformperioderna i en löpande sekvens. Ambitionen är att 

synliggöra de förändringar som sker i utbildningspolicy under tidsperioden 

vad avser gemensamma ämnen för att senare
20

 kunna analysera dessa 

förändringars betydelse för ungdomars framtida livschanser.   

 

5.1 Framväxten av gemensam gymnasieutbildning 

 
Kärnämnenas införande i den svenska gymnasieskolan synliggör en politisk 

strävan mot att alla ungdomar ska få ett gemensamt urval av kunskap i sin 

utbildning (Lpf 94). Strävan mot ett gemensamt utbildningsinnehåll startar 

under efterkrigstiden och manifesteras i enhetsskolereformen 1962, liksom i 

läroplanen Lgy 70, där fackskola, gymnasium och yrkesskola förs samman till 

en skolform under den gemensamma beteckningen gymnasieskolan. I och med 

läroplan Lpf 94 tas ytterligare ett steg i denna riktning genom introducerandet 

av gymnasiegemensamma kärnämneskurser i svenska, engelska, 

                                                        
20 Analysen av policyförändringarnas betydelse för ungdomars livschanser sker i kapitel 10. 
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samhällskunskap, matematik, religionskunskap, naturkunskap, estetisk 

verksamhet samt idrott och hälsa. Ungdomar på alla gymnasieprogram läser 

därmed dessa ämnen för att nå samma kunskapsmål och nivå inom 

kärnämneskurserna. Efter fullföljda kärnämneskurser erhåller de allmän 

behörighet för högre utbildning.  
 

5.2 Den flexibla människan i ett föränderligt 
samhälle

21
 

 

En grund till Lpf 94 ger den sittande socialdemokratiska regeringen genom 

proposition 1990/91:85, Växa med kunskaper, samt genom 1991 års 

läroplanskommittés betänkande, Skola för bildning (SOU 1992:94). I prop. 

1990/91:85 anges att Sverige under loppet av de föregående 45 åren 

omvandlats till ett välfärdssamhälle. En reformering av gymnasieskolan 

framställs dock som nödvändig, vilken gör: ”välfärden mera rättvis och som 

bättre tillgodoser den enskilde medborgarens och individens behov, men också 

samhällsekonomins krav på effektivitet och produktivitet” (prop. 1990/91:85, 

s. 42). Utifrån Forsbergs och Lundahls (2012) analys kan det 

utbildningspolitiska problemet ses härröra ur ett legitimitetsproblem för 

samhället och skolan. I Sverige råder dels samhällsekonomiska problem med 

sänkt BNP sedan 1980-talet samt minskad administrativ effektivitet i offentlig 

sektor. Dels råder problem i form av bristande överensstämmelse mellan 

medborgares förväntan på skolan och dess förmåga att leverera förutsättningar 

för demokrati och allmän välfärd. Lärare liksom samhället i övrigt föreslås 

mot denna bakgrund få ökat inflytande över skolans verksamhet (jfr Lundahl, 

2011). Kärnämnena ska ge människor möjlighet till livslångt lärande. De ska 

kunna gå in och ut ur utbildning, det talas om en flexibilitet för individ och 

samhälle. Vad avser frågan i prop. 1990/91:85 om att göra välfärden mer 

rättvis, så pekar SOU 1992:94 kritiskt på den sociala skiktning som blivit 

följden av uppfattningen att olika grupper i samhället behöver olika 

kunskaper: 
 

Vilka kunskaper och färdigheter som prioriterats har också växlat 
över tid och har till en del sin förklaring i samhällsförhållanden, 
men också i en länge förhärskande uppfattning om att olika grupper 
i samhället behövde olika kunskaper. Läroverkstraditionens 
bildningsideal gällde exempelvis inte för folkskolan. (SOU 1992:94, 
s. 41) 

                                                        
21 Texten i delkapitel 5.2 fram till 5.7 baseras på vetenskapligt granskad text ur tidigare artikel 

(Berggren, 2012).  
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SOU 1992:94 antar en kritisk hållning till tidigare åtskillnad i undervisningen 

av olika grupper ungdomar i skolan och pekar ut en inriktning mot en 

innehållsligt och formmässigt gemensam undervisning i ”grundläggande 

färdigheter” (SOU 1992:94, s. 108) mellan gymnasieprogram. Denna 

inriktning legitimeras utifrån en samhällssträvan att ge olika grupper i 

samhället tillträde till deltagande i ett föränderligt samhälle och yrkesliv. 

Hultin (2008, s. 100) beskriver med referens till Lpf 94 samma strävan i 

utbildningspolitiskt starkare ordval, som en ambition att ”… motverka 

samhällelig segregation”. I prop.1990/91:85 finns dessa tankar utskrivna: 

 
Riksdagen har tidigare slagit fast att utbildningen i skolan skall 
vara likvärdig.[…] Målsättningen för gymnasieskolan måste vara 
att erbjuda alla ungdomar en kvalificerad utbildning som ger 
grunden för både yrkesverksamhet och fortsatt utbildning. […] Den 
högre utbildningen måste i framtiden i ökad utsträckning kunna 
rekrytera studerande från yrkeslivet, studerande som har en 
yrkesutbildning från gymnasieskolan som grund. Yrkesutbildningen 
måste också mot denna bakgrund ge en bred kompetens och en god 
grund för fortsatta studier.  
 

I detta perspektiv är det nödvändigt att utbildningen i 
gymnasieskolan innehåller en kärna av allmänna ämnen som ger 
varje studerande oavsett utbildningens inriktning en gemensam 
kunskap att bygga vidare på. Detta är ett ytterligare led i strävan att 
garantera likvärdigheten (prop. 1990/91:85, s. 50). 

 
Begreppet ˮlikvärdighet” används som motiv för att undervisningen i 

kärnämnen ska ge alla ungdomar möjlighet att utveckla en ˮbred kompetens” 

av generella förmågor som förberedelser för fortsatta studier och yrkesarbete. 

Det är ett tal som öppnar upp för tankar om, som Lund (2006, s. 13) uttrycker 

det ”… ett likvärdigt samhälleligt tillträde”, vilket kan inkludera social 

mobilitet. 

Den eftersträvade effektiviteten i samhällsekonomin kan förstås vara 

kopplad till ”kunskapssamhället” eller ”kunskapsekonomin” (jfr Ball, 2008), 

där kunskap och kunskapstillväxt beskrivs som avgörande för en nations 

ekonomiska tillväxt och arbetsmarknad. Detta diskuteras i prop. 1990/91:85 

(s. 43): ”I växande utsträckning beror nationernas välstånd och ländernas 

konkurrenskraft på den mänskliga arbetsinsatsen, på människors utbildning 

och kunskap, kompetens och förmåga att ta tillvara och utveckla ny kunskap 

och teknik”. Mot denna bakgrund argumenterar prop. 1990/91:85 för att alla 

gymnasieutbildningar ska förbereda ungdomar för ett arbetsliv i 
kunskapssamhället, inkluderande möjlighet till högskolestudier: 
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Den viktigaste drivkraften för en fortsatt utveckling av näringslivet 
och en fortsatt hög sysselsättning är, som jag tidigare anfört, 
medborgarnas kunskap och kompetens. […] En god 
gymnasieutbildning är också viktig för den enskildes personliga 
utveckling och livssituation. Möjligheterna för alla att gå vidare till 
högre studier måste vara reella. (prop. 1990/91:85, s. 50) 

 
En gemensam kärnämnesundervisning mellan programmen legitimeras i prop. 

1990/91:85 och SOU 1992:94 med att alla gymnasieungdomar därigenom kan 

förberedas för högre utbildning och anpassning till yrkesarbete i ett 

globaliserat kunskapssamhälle. I linje med Lindblad och Popkewitz (1999)  

kan sägas att det anges som ett krav att skolan utvecklar en flexibel arbetskraft 

som kan forma ett samhällsekonomiskt effektivt kunskapssamhälle. 

 

5.3 Anpassning av kärnämnena till programmens 
inriktning  

 

I prop. 1997/98:169, Gymnasieskola i utveckling, framlagd av den dåvarande 

socialdemokratiska regeringen samt i kommittén för gymnasieskolans 

utvecklings slutbetänkande, Den nya gymnasieskolan (SOU 1997:107) som 

föregick revideringen av kursplaner 2000, argumenteras fortsatt för betydelsen 

av kärnämneskunskap. Undervisning i kärnämnen anges vara nödvändig för 

ungdomars möjligheter i livet framgent: 
 

Tillkomsten av gemensamma kärnämnen för alla gymnasieskolans 
program och motsvarande vuxenutbildning har inneburit en 
väsentlig ambitionshöjning för att svara mot höga krav i arbets- och 
samhällsliv. (prop. 1997/98:169, s. 44) 

  
Ett gemensamt undervisningsinnehåll i kärnämnena för alla gymnasieprogram 

legitimeras här genom arbets- och samhällslivets krav. Vidare anges i prop. 

1997/98:169 att gymnasieutbildningarna och kärnämnena stärker samhällets 

konkurrenskraft på en globaliserad marknad.  

Dock utpekas att skolan har problem med effektiviteten i form av bristande 

måluppnåelse inom kärnämnena. I proposition 1997/98:169 (s 45) påpekas att 

en ”… oproportionerligt stor andel” av eleverna på yrkesprogram blir 

underkända i kärnämnena engelska, svenska och matematik. Styrande 

politiker står inför: ”… frågan om en tänkbar utveckling av kärnämnena och 

om hur man bättre skall kunna nå målen” (prop. 1997/98:169, s. 45).  
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Som ett svar på detta problem föreslås i SOU 1997:107 att 

kärnämnesundervisningen anpassas till det specifika gymnasieprogrammets 

inriktning. I utredningen hänvisas till att yrkesungdomarna vill ha en närmare 

koppling mellan yrkesämnena och kärnämnena, men även att 

kärnämneskunskapens betydelse för yrket tydliggörs. Detta kan man med en 

kritisk ingång konstatera innebär att alla yrkesungdomar förväntas vara 

intresserade främst av sina karaktärsämnen. Den tidigare reformperiodens 

betoning av enskilda individers intresse är här utbytt mot ett tal om 

yrkesungdomars gemensamma intresse. Engelskans roll för människor i livet 

reduceras till yrkessammanhangen.  
SOU 1997:107 får stöd för kärnämnenas anpassning till 

yrkessammanhanget av samtida forskning där yrkesungdomars 

kärnämnesintresse beskrivs öka genom anpassning av undervisningsinnehållet 

till programmets inriktning, såsom Ruhdes (1996) studie. Utifrån SOU 

1997:107 kan slutsatsen dras att en åtskillnad av innehåll mellan programmen 

i kärnämnesundervisningen är legitimerad utifrån att den gynnar ungdomarnas 

intresse av att klara av gymnasiestudierna. Detta antas i sin tur minska antalet 

yrkesungdomar som blir underkända i kärnämnena och därmed förbättra 

utbildningssystemets effektivitet. Problemen med effektiviteten i 

kärnämnesundervisningen anses dock även bero på brister i lärarnas handlande 

i klassrummet: 

 

Skolverkets utvärdering visar att undervisning och arbetssätt i dessa 
ämnen behöver utvecklas. […] Kärnämnena framstår för eleverna 
som mindre påverkbara, mer traditionella och förutsägbara. 
Elevinflytandet är här minst och elevernas attityder och förhållande 
till ämne och lärare inte lika positiva. (prop. 1997/98:169, s. 44) 

 
Ungdomarna har behov av en förändrad lärarroll, där kärnämneslärarna inte 

följer otidsenliga ämnestraditioner vad gäller undervisningens innehåll och 

form. Prop. 1997/98:169 framhåller även att lärarna måste uppmärksamma 

elevernas möjligheter till deltagande i undervisningen samt vad de själva kan 

göra för att förbättra elevers uppfattning om ämnet. Den lösning som texten 

utpekar för dessa samlade problem är en anpassning av 

kärnämnesundervisningens innehåll och form till det specifika 

gymnasieprogrammet. Prop. 1997/98:169 och SOU 1997:107 strävar 

därigenom åt samma håll och mot vad som under nästa reformperiod benämns 

infärgning. 
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5.4 Infärgning för ökad genomströmning och 
anpassning till arbetsmarknad 

 

I prop. 2003/04:140, Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av  
gymnasieskolan, framlagd av den sittande socialdemokratiska regeringen, 

återfinns mål för kärnämnesundervisningen i gymnasieskolan. Ungdomar på 

alla gymnasieprogram tillskrivs ett behov av kärnämnen för att nå relevant 

kunskap, s.k. kompetenser, som alla behöver för arbete, studier, 

kommunikation och kunskapsutveckling i ett internationaliserat samhälle. 

Prop. 2003/04:140 talar vidare om samhällets möjligheter att genom 

kärnämnena anpassa ungdomars kunskaper efter arbetsmarknadens behov. 

Även i Gymnasiekommitténs slutbetänkande Åtta vägar till kunskap – en ny 
struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120) ges en bild av ett samhälle i 

behov av arbetskraft med ”en bred grundläggande kompetens” (Lundahl, 

2008, s. 37) för att kunna lära om och lära nytt när utvecklingen så kräver. Det 

går då även att säga att kärnämnena ges en nyckelroll i relation till 

individernas framtida livschanser i samhället. 

Vidare, så förväntas kärnämnesundervisningen på de olika programmen 

leda till ”… en ökad förståelse och samverkan mellan elever i skolan som de 

kan bära med sig in i vuxenlivet” (SOU 2002:120, s. 145). De gemensamma 

kärnämnena och målen inom kurserna uppges gynna en ökad social 

gemenskap mellan ungdomar på olika program. Det är ett tal där kärnämnena 

legitimeras, på samma sätt som i utbildningspolicy från 1990-talets början, 

utifrån att de har en socialt utjämnande funktion.  

Samtidigt som det talas om att kärnämnesundervisningen ska vara 

gemensam för olika gymnasieprogram, så uttrycks i SOU 2002:120 (s 26) ett 

tal om att kärnämnesundervisningen ska vara inriktad mot programmens 

karaktärsområden: ”Kommittén diskuterar också om man skall markera att 

kärnämnen och karaktärsämnen skall integreras så långt möjligt är genom att 

ändra benämningarna till tillämpad engelska, matematik osv.” Med samma 

slutmål uttrycks att: ”Varje elevs studier innefattar också såsom nu 

kärnämnen, vilka i möjligaste mån skall integreras med studierna i de olika 

blocken men de ingår inte i blocken” (SOU 2002:120, s. 216). Det är ämnenas 

”funktionella eller tillämpade sida” (SOU 2002:120, s. 165) som fokuseras: 

”Engelska bör vara ett kärnämne där tillämpningarna inom det egna 

karaktärsområdet starkt betonas” (SOU 2002:120, s. 168). Detta tal om 

programanpassning av undervisningen vill jag beskriva som ett steg mot 

åtskillnad av kärnämnesundervisningen mellan program, vilket då utgör en 

förskjutning bort ifrån en gemensam kärnämnesundervisning för 

gymnasieprogrammen (jfr prop. 1997/98:169; SOU 1997:107). 

Det uppstår här frågor om skälen bakom en åtskillnad i 
kärnämnesundervisningens innehåll och form mellan programmen. Ett mer 

övergripande skäl är kärnämnesundervisningens betydelse för individens 
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tillträde till och upprätthållande av ett yrkesliv. Detta yrkesrelaterade skäl 

kommer till uttryck när SOU 2002:120 (s. 236) diskuterar skolans 

engelskundervisning kopplat till bygg- och fastighetssektorn: ”Goda 

kunskaper i engelska är nödvändiga eftersom internationaliseringen är vanlig 

på detta område”. Det är således arbetsmarknadsstrategiska skäl som 

framträder i texten. Kärnämnesundervisningen ska anpassas till programmets 

intresseområden i syfte att legitimera programmets engelskundervisning 

gentemot en avsedd arbetsmarknad, eller sektor, och samtidigt bidra till 

individens ökade anställningsbarhet. 

I prop. 2003/04:140 under den preskriptiva rubriken Kärnämnen bör 

präglas av utbildningens inriktning ges ytterligare skäl för åtskillnad av 

kärnämnesundervisningens innehåll och form mellan programmen. Det 

beskrivna utgångsläget är att genomströmningen
22

 i kärnämneskurserna är 

undermålig och att åtgärder måste vidtas: 
 

Alltför många elever, särskilt på de yrkesinriktade programmen, når 
inte målen i kärnämnena. Resultaten måste förbättras. En förnyelse 
av undervisningens uppläggning för att göra den mer relevant för 
elever med olika bakgrund och studiemål behövs. Ett sätt att nå 
bättre resultat i kärnämnena kan vara att undervisningen i 
kärnämneskurserna präglas av den utbildning som eleven går, s.k. 

infärgning. 
[---] 
Resultaten måste förbättras. Olika alternativa pedagogiska metoder 
måste utvecklas och användas för att öka måluppfyllelsen. Ett sätt 
att stimulera elevernas intresse för kärnämnen kan därför vara 
genom s.k. infärgning, dvs. att kärnämneskurser ges en prägel av 
målet för den studieväg som eleven följer. (prop. 2003/04:140, s. 
17ff)  

  
Det uttalade problemet är att alltför många elever inte når kärnämnesmålen, 

därmed föreligger en bristande genomströmning och effektivitet i 

utbildningssystemet, vilket ses rättfärdiga en åtskillnad i 

kärnämnesundervisningen mellan programmen. Effektivitet kopplas samman 

med resultat. Infärgningen med dess förmenta positiva konsekvenser för 

utbildningssystemets effektivitet vad avser genomströmning bildar således 

grund för åtskillnad i kärnämnesundervisningens innehåll på olika program. 

Vidare känns kategorisering av ungdomar på yrkesprogram igen från SOU 

1997:107. I legitimeringen av infärgning i prop. 2003/04:140 uttrycks en 

                                                        
22 Genomströmning, andel elever i procent med slutbetyg inom fem år vilka började gymnasiet 2007, 

samma år som intervjuade ungdomar, riket (lokalt): EC 80,3 (81,3), HR 74,8 (78,4), SP 86,5 (85,5), 

NV 92 (98,8). Källa: Siris.  
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tillskrivning i förhållande till ungdomarna på särskilt yrkesprogrammen. 

Ungdomarnas misslyckande att nå kärnämnesmålen anges bero på deras 

ointresse för kärnämnena i sig liksom av lärarnas tillkortakommanden i 

undervisningens genomförande. Detta anses dock kunna lösas om kärnämnets 

innehåll speglar programinriktningen. Även ungdomar på 

naturvetenskapsprogrammet och tekniskt program ges tillskrivningar: 

 
Kärnämneskursen Matematik A upplevs t.ex. av en del elever på 
främst de naturvetenskapliga och tekniska programmen som en 
obehövlig repetition av grundskolans matematik, medan många 

elever på de yrkesinriktade programmen saknar ämnets anknytning 
till yrkesinriktningen och har svårigheter med kursens mer 
teoretiska delar. Det tycks finnas ett tydligt behov av en större 
anpassning till elevernas studieinriktning utöver den som dagens 
kursplan ger. (prop. 2003/04:140, s. 30) 

 
Genom att ungdomar på olika program tillskrivs olika behov av kunskap och 

undervisning, så ges en grund för åtskiljande av kärnämnesundervisningens 

innehåll mellan program. Ungdomar på naturvetenskapsprogrammet och 

tekniska program anges ha behov av en teoretiskt mer avancerad 

kärnämnesundervisning än ungdomarna på yrkesförberedande program, vilka 

anges ha svårt för kärnämnenas teoretiska inslag. I prop. 2003/04:140 beskrivs 

det som att ungdomar på olika program besitter olika förmågor och har 

intressen som följer olika programtillhörigheter. Om vi sedan ser programmen 

som förberedande för olika områden på arbetsmarknaden, så kan talet om 

ungdomarnas intresse för programmets inriktning ses som understött eller 

villkorat av arbetsmarknadens intressen. 

Vad avser kärnämneslärarna och de tillskrivningar som de ges, så har redan 

tidigare nämnts att de uppges ha professionella brister och behöver förnya sin 

undervisning. Detta är något som ges återkommande utrymme för i prop. 

2003/04:140. Genom infärgning ska elever och kärnämneslärare bli delaktiga i 

och medverka till en effektivare utbildning. I policyskrivningarna för 

infärgning utnyttjas en preskriptiv maktposition för att legitimera en åtskillnad 

i kärnämnesundervisningen mellan gymnasieprogram. På samma gång har 

samhället ett intresse av infärgningen i det att kärnämnesundervisningens 

innehåll anpassas för att möta krav från arbetsmarknaden. Infärgningen kan då 

beskrivas som en åtgärd som dels bidrar till ökad genomströmning och 

effektivitet i utbildningssystemet, dels medger anpassning av 

kärnämneskunskaper till arbetsmarknadens behov.  

Sammanfattningsvis tillskrivs ungdomar på olika gymnasieprogram ett 

behov av kärnämnesundervisning som förbereder dem på ett föränderligt 

yrkesliv, fortsatta studier samt demokratiskt deltagande i samhällslivet. 
Samtidigt anges i SOU 2002:120 och prop. 2003/04:140 att undervisningen 
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måste anpassas efter den arbetsmarknad eller de studier som det enskilda 

programmet är inriktat mot. Även behovet av ökad genomströmning anges 

som skäl för anpassning av kunskapsurvalet till programmets inriktning. 

Vidare så tillskrivs ungdomar inom de enskilda programmen gemensamma, 

motivationsskapande intressen i utbildningen. I infärgningen uppstår en 

framträdande kategorisering av ungdomars kunskapsintressen och behov där 

individen riskerar att låsas in i programmets eller arbetsmarknadens 

intresseområde. 

 

5.5 Arbetsmarknadens behov och programungdomars 
skilda vägar 

 

Gymnasieutredningens betänkande, SOU 2008:27, Framtidsvägen – en 
reformerad gymnasieskola, tillsammans med den borgerliga regeringens prop. 

2008/09:199, Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, la en grund 

för GY 2011. I nämnda texter riktas skarp kritik mot undervisningens 

gemensamma innehåll och form i kärnämnena mellan programmen. Medan de 

tre föregående periodernas utbildningsreformer lades fram under 

socialdemokratiskt ledda regeringars mandatperiod är detta den första 

utbildningsreform en borgerlig regering lägger fram under det studerade 

tidsintervallet. Argumentationen för reformeringen av gymnasieskolan förs 

utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv:  
 

Gymnasieskolans utbildningar har blivit alltmer homogena. 
Skillnaderna mellan olika program har minskat och omfattningen av 
teoretiska kurser har ökat. Alla elever på nationella och 
specialutformade program tvingas läsa in grundläggande 
behörighet till högskolan, oberoende av vilka mål, talanger och 
intressen den enskilda eleven har. Kärnämneskurserna är till stor 

del styrda av ett traditionellt akademiskt perspektiv, trots 
möjligheterna till s.k. infärgning, dvs. att kärnämneskurser ges en 
prägel av målet för den studieväg som eleven följer. Många 
program med yrkesinriktade karaktärsämnen har blivit alltför 
teoretiserade med för lite tid för yrkesämnen. Till viss del har de en 
struktur som inte är anpassad till arbetsmarknaden. Trots 
teoretiseringen av gymnasieskolan är eleverna från 
studieförberedande program sämre förberedda för högskolan än 
vad som är önskvärt. (SOU 2008:27, s. 675)

23
  

 

                                                        
23 SOU 2008:27, s. 675, utgör text ur bilagedelen med kommittédirektivet (Dir. 2007:8) 
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I texten talas om ett framtvingat gemensamt innehåll och en gemensam form i 

kärnämnesundervisningen på olika program, eller ”gymnasiegemensamma 

ämnen” som är begreppet som ersätter kärnämnesbegreppet i SOU 2008:27. 

Denna situation sägs förneka skillnader mellan elever vad avser intressen och 

”talanger” hos individen. Sammantaget beskriver SOU 2008:27 en 

gymnasieskola där kärnämneskurser genererar negativa resultat på 

yrkesprogram på grund av överteoretisering, vilket anges bidra till 

yrkesutbildningarnas minskade legitimitet inför arbetsmarknaden. Samtidigt 

råder en underteoretisering på studieförberedande utbildningar, vilket bidrar 

till utbildningarnas minskade legitimitet inför högskolan. Det kan tolkas som 

att det råder ett legitimitetsproblem med grund i en diskrepans mellan 

arbetsmarknadens och högskolans förväntningar på gymnasieskolan visavi 

gymnasieskolans förmåga till leverans (jfr Forsberg & Lundahl, 2012). De 

internationella kunskapsmätningarnas genomslag och svenska 

gymnasieungdomars mindre nöjaktiga resultat i dessa (Lund & Sundberg, 

2012) understryker i tiden en uppfattning om att det föreligger 

legitimitetsproblem för den svenska gymnasieskolan. Den lösning på dessa 

problem som föreslås i texten för att lösa dessa problem är att undervisningens 

innehåll och form anpassas fullt ut till programmet: ”Gymnasieutbildning 

leder till ett yrkesliv eller högre studier och det skall prägla utbildningen från 

första dagen” (SOU 2008:27, s. 23). I både SOU 2008:27 och prop. 

2008/09:199 anges att kärnämnesundervisningen på yrkes- respektive 

högskoleförberedande program ska åtskiljas. Det är en 

kärnämnesundervisning som med Lundahl (2008, s. 41) kan beskrivas som 

inriktad mot ”… specialisering och konkretisering” till skillnad från tidigare 

reformperioders inriktning mot ”… bredd och anpassningsförmåga till 

arbetslivets växlande behov”. 
I SOU 2008:27 beskriver policytexten hur programanpassningen av 

kunskaperna i yrkesförberedande kärnämnen, med andra ord infärgning, 

förväntas lösa problem med att elever har svårt att se helheten i utbildningen 

samt värdet i den kunskap dessa ämnen erbjuder. I nästa steg antas detta ge 

eleverna ökad motivation att nå målen i de gymnasiegemensamma ämnena. 

Genom en stark åtskillnad av kärnämnesundervisning på yrkes- och 

högskoleförberedande program förmodas följaktligen en ökad 

genomströmning av elever kunna nås på yrkesprogrammen. Argumentationen 

för åtskilt kunskapsurval i gemensamma ämnen mellan program bygger vidare 

på den infärgningstanke som lyftes i prop. 2003/04:140 och SOU 2002:120.  

Åtskillnaden i den gemensamma undervisningens innehåll mellan 

gymnasieprogram är något som studerats av Öhrn, Lundahl och Beach (2011), 

Norlund (2009), Berglund (2009), Lund (2006) och Hultin (2006). Deras 

forskning pekar på att kärnämneskurser inte erbjudit ungdomar på olika 

program tillträde till gemensamma kunskaper i kärnämnena. Lundahl (2011, s. 

14) utpekar vidare en problematisk tendens i den sista reformperiodens 

utbildningspolitiska utveckling i och med den markerade åtskillnaden mellan 
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yrkesförberedande och studieförberedande program, varvid resultatet blir ”… 

a clear break with previous efforts towards integration”.  

Denna förändring i utbildningspolicy ger mig anledning att tillföra att 

likvärdighetsbegreppets innebörd har förändrats under den analyserade 

tidsperioden från 1990 till 2009. Medan den första reformperiodens 

policydokument ger uttryck för likvärdighet som en fråga om att kärnämnena 

ska ge ungdomar på alla program gemensamma referensramar och 

medborgarförberedelse, så är innebörden en annan i prop. 2008/09:199 (s. 

176): 

 
Den nationella likvärdigheten behöver stärkas och 
förutsättningarna för en decentraliserad, målstyrd gymnasieskola 
likaså. I mina förslag återfinns därför en tydlig, nationellt fastställd 
målnivå för alla program som ska gälla både för gymnasieskolan 
och gymnasial vuxenutbildning. 

 

Likvärdighetsbegreppet har antagit en innebörd av att gälla frågan om att alla 

programungdomar, oavsett var de genomgår sin utbildning, ska uppnå samma 

centralt utformade målskrivningar (jfr Englund & Quennerstedt, 2008). 

Uttryck för denna innebörd ges även i SOU 2002:120 (s 267) där det talas om 

att: ”En slutsats av dagens system med stora valmöjligheter och en omfattande 

lokal frihet är att likvärdigheten brister”. Likvärdighet i betydelsen av att vara 

en strävan mot att alla individer oavsett gymnasieprogram ska få tillträde till 

ett gemensamt, medborgarförberedande kunskapsinnehåll har ersatts med en 

strävan mot att alla ungdomar ska uppnå samma eller gemensamma 

kunskapskrav. Likvärdighetsbegreppet i utbildningspolicy uttrycker inte 

strävan mot att kunskaperna som erhålls i gymnasiegemensamma ämnen ska 

gälla för alla ungdomar på alla program. Tvärtom betonas vikten av att 

ungdomar på olika program ges olika kunskaper och undervisning. I detta 

sistnämnda avseende finns ytterligare en likhet mellan SOU 2008:27 visavi 

prop. 2003/04:140 och SOU 2002:120 sett utifrån arbetsmarknadsskäl: 

 
Minst lika viktigt som utbudet av yrkesprogram är det att innehållet 
i de olika programmen stämmer överens med yrkeskraven inom den 
bransch som programmet utbildar för. [---] De förslag som läggs 
här bör ses som ett första steg i en process för att bättre matcha 
innehåll och nivå på yrkesutgångarna i den grundläggande 
gymnasiala yrkesutbildningen mot yrkesingångarna i olika 
branscher. (prop. 2008/09:199, s. 55) 
 

Åtskillnad av undervisningsinnehåll mellan programmen underbyggs av att 

framtida yrken har behov av branschanknuten kunskap. Forsberg (2008) pekar 
inom ramen för denna beskrivning på hur skolan i SOU 2008:27 förväntas bli 
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mer effektiv genom samverkan med avnämarna och anta ett 

arbetsmarknadsperspektiv. Arbetsmarknad, liksom högre utbildning, ska 

därvid medverka i gymnasieutbildningarnas formande av målsättningar. 

Undervisningen kan uttryckas ha som uppgift att utveckla individens 

anställningsbarhet (jfr Beach, Lundahl & Öhrn, 2011). Av reformtexten 

framgår att kunskapens urval på gymnasieprogrammen görs utefter en tanke 

om att ”kunskapen inte är ett mål, utan ett medel för ett annat mål, att bli 

anställningsbar” (Nylund & Rosvall, 2011, s. 90). Den tydliga åtskillnaden i 

urvalet av kunskap mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram 

legitimerar även att de gymnasiegemensamma ämnenas kunskapsmål riktas 

mot vidare studier alternativt mot yrke:  
 

Det kan däremot finnas anledning att i jämförelse med kursplanen 
för dagens Engelska A försöka att skriva en tydligare ämnesplan för 
ämnet engelska. Inom den första gemensamma kursen kan 
betoningen av olika färdigheter, enligt de experter i engelska 
utredningen samrått med, variera beroende på om undervisningen 
utöver att förbereda för ett liv som fungerande samhällsmedborgare 
främst ska ta sikte på att förbereda för ett yrke eller för 
högskolestudier. (SOU 2008:27, s. 350) 

 
Inslag av gemensamma kunskaper mellan gymnasieprogram legitimeras av 

engelskans betydelse för ungdomarna som samhällsmedborgare. Däremot ska 

undervisning i gymnasiegemensamma ämnen obetingat utgå från de  

färdighetsbehov som elever på olika program antas ha. Det är en distribuering 

av skilda kunskaper och förmågor mellan yrkesprogram och 

högskoleförberedande program som underbyggs genom introducerandet av 

”gymnasiegemensamma ämnen”: 
 

Kärnämnen förknippas med ämnen som finns på alla program med 
samma omfattning och samma innehåll. En grundtanke med de 
ämnen, som jag föreslår ska vara gemensamma för hela 

gymnasieskolan och ingå i alla program, är att omfattningen av 
ämnena och deras innehåll kan variera mellan de olika 
programmen. Därför anser jag att begreppet kärnämne ska utgå ur 
gymnasieskolan. Jag föreslår i stället begreppet 
gymnasiegemensamma ämnen. (SOU 2008:27, s. 340) 

 
Genom gymnasiegemensamma ämnen ska en anpassning ske till högre studier 

alternativt de arbetsmarknadssammanhang som yrkesungdomarna ska in i 

efter avslutade gymnasiestudier (jfr Nylund & Rosvall, 2011). En annan 

innebörd är att ungdomar som väljer de högskoleförberedande programmen 
ska ges bättre möjligheter att klara sina framtida universitetsstudier: 
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Examen från högskoleförberedande program ska borga för att 
eleven är väl förberedd för fortsatta studier vid universitet och 
högskolor. Det är därför naturligt att examen från dessa program 
motsvarar kraven för grundläggande högskolebehörighet. Redan i 
propositionen Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet (prop. 
2006/07:107) konstaterade regeringen att studenter som inte har 
godkända betyg på kärnämneskurserna i svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska och matematik avlägger färre högskolepoäng 
på viss tid än de studenter som har fått godkända betyg i nämnda 

ämnen. Goda kunskaper i dessa ämnen är centrala för att en student 
ska kunna tillgodogöra sig högskoleutbildning. Högre utbildning 
förutsätter bl.a. att studenten på ett självständigt och aktivt sätt kan 
tillgodogöra sig och förstå akademisk litteratur på såväl svenska 
som engelska och samtidigt omsätta kunskaperna i praktiskt och 
teoretiskt handlande. (prop. 2008/09:199, s. 116)   

 
Ungdomar på högskoleförberedande program ska få för ändamålet avpassad 

undervisning som ger dem förutsättningar att klara av att genomföra 

universitetsstudier. Infärgning av de gymnasiegemensamma ämnena antas 

alltså effektivisera även den högre utbildningen. Den diskursiva förskjutning 

som skett visavi kärnämnen och gymnasiegemensamma ämnen kan relateras 

till Asks (2005) studie kring akademiskt skrivande hos lärarstudenter. 

Ungdomar på yrkesförberedande program får inte med sig samma 

skriftspråkliga förmåga som ungdomar som gått på studieförberedande 

program, vilket påverkar deras studieresultat på högskolan. I policytexterna 

för denna sista period föreslås dessa bekymmer hanteras genom att ungdomar 

på yrkesprogram inte kan nå behörighet till högskola, såvida de inte använder 

sin individuella valtid för att meritera sig alternativt läser utökat program. 

Vägvalet mot högskolestudier har gjorts tydligare. 
Medan SOU 1990/91:85 talar om betydelsen av sammanhållen 

kärnämnesundervisning mellan olika program, så talar alltså prop. 

2008/09:199 och SOU 2008:27 för en åtskillnad i undervisningen av 

gymnasiegemensamma ämnen mellan olika program. Föreställningen om att 

utbildning i kärnämnen under gymnasietiden ska ge alla ungdomar generella 

och likvärdiga kunskaper ger successivt vika för en annan retorik i 

utbildningspolicy. I denna retorik prioriteras infärgning av kursinnehållet mot 

programinriktningen, vilket leder mot stark åtskillnad av kunskapernas urval i 

gymnasiegemensamma ämnen mellan yrkesprogram och 

högskoleförberedande program. Det framträder ett tal om att 

elevgenomströmning samt ungdomars eftergymnasiala livsbanor leder till 

behov av viss omformulering av de gymnasiegemensamma ämnenas 

kunskapsmål. En innehållslig bredd i undervisningen på yrkesförberedande 
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program har ersatts av sin motsats (Nylund & Rosvall, 2011). I policytexterna 

SOU 2008:27 och prop. 2008/09:199 etableras föreställningar om att 

programmen ska renodlas mot yrkeslivet eller mot fortsatta högre studier, 

varför ”… omfattningen av ämnena och deras innehåll kan variera mellan 

olika program” (SOU 2008:27, s. 340). Därmed läggs också grunden för en 

starkt åtskild programstruktur inom vilken ungdomar på olika program anses 

vara i behov av olika kompetenser och kunskaper. 

 

5.6 Rörelser i policy mot ett tal om skilda 
integreringsvägar 

 

Analysen av utbildningspolicy kan fördjupas med begreppen svag och stark 

diskursiv klassificering. I den första reformperioden uttrycker policytexterna 

gemensamt att kärnämnena ska bidra till att alla ungdomar ska få likvärdiga 

förberedelser för högskolestudier och medborgerligt liv i samhället. Ingen 

åtskillnad mellan programmen ska göras vad gäller kunskapsurvalet i 

kärnämneskurserna. Med Wahlström (2009, s. 214), som studerat svensk 

grundskola, kan sägas att skolan ska ge alla ungdomar icke-

sammanhangsbunden kunskap: ”Den formella skolutbildningens kunskaper 

ska ge eleverna förklaringar, förståelse och generaliseringar av olika fenomen, 

vilket skiljer skolans kunskap från kunskaper i den praktiska vardagen”. Det 

går då att tala om att det råder en dominerande svag diskursiv klassificering av 

kunskapsurvalet mellan program, genom den legitimering som görs i 

utbildningspolicy av gemensamma kunskaper i kärnämnena på de olika 

gymnasieprogrammen. Samtidigt råder en stark diskursiv klassificering som 

legitimerar åtskillnad mellan gymnasieprogrammens olika ämnen, eftersom 

det anges att kärnämnen såsom engelska ska vara desamma på alla 

gymnasieprogram.  

Den svaga diskursiva klassificeringen mellan programmen upprätthålls 

genom ett tal i utbildningspolicy (prop. 1990/91:85; SOU 1992:94) där alla 

ungdomar förklaras vara i behov av gemensamma kunskaper. Denna 

gemensamma kunskapsbas ska möjliggöra integrering på en föränderlig 

arbetsmarknad, deltagande i högre studier och utövande av ett aktivt 

medborgarskap. I linje med Lund (2006) kan sägas att ungdomars 

kärnämnesstudier legitimeras dels genom ett tal om att öka alla ungdomars 

individuella och samhälleliga konkurrenskraft. Dels legitimeras kärnämnena 

genom att de framhålls ge ungdomarna redskap som möjliggör medborgarskap 

och ett livslångt lärande. Det perspektiv på kärnämnen som dominerar i 

utbildningspolicy från 1990-talets början framhåller alla ungdomars 

gemensamma behov av kunskaper för att de ska erhålla likvärdiga 

förutsättningar för att integreras i olika sociala sammanhang. I ett samhälle 
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statt i ständig förändring krävs en beredskap för att lära om och att lära på 

nytt. Kärnämnena och de likvärdiga eller jämlika kunskapsmålen oavsett 

gymnasieprogram syftar till att ge alla gymnasieungdomar en gemensam 

förberedelse, eller kompetenser
24

, inför det flexibla liv som kunskapssamhället 

åberopar.  

Jag har visat att det därefter sker en successiv re-artikulering av 1990-talets 

dominerande svaga diskursiva klassificering av kunskapsurvalet mellan 

program. Efter första reformperioden framträder krav i utbildningspolicy på 

att programmens inriktning ska bli synlig eller färgas in i 

kärnämnesundervisningen. På de yrkesförberedande programmen kan detta 

beskrivas som krav på ökad yrkesorientering genom ett tal i utbildningspolicy 

om att kärnämneskunskaper på yrkesförberedande program ska ha en 

inriktning mot den yrkesvardag som programmet är inriktat mot.  

Talet om ”infärgade” kärnämneskurser övergår i sista reformperioden till 

ett dominerande tal om att ungdomar på olika program tillskrivs ha olika 

kunskapsbehov som de enskilda ämnena inom programmet ska tillgodose. 

Kunskaper som ungdomarna på de olika programmen utvecklar i de 

gymnasiegemensamma ämnena ska relateras till de krav som ställs inom högre 

utbildning respektive ett yrkesområde. Det är ett tal som anknyter till 

progressivismen genom sin inriktning mot att undervisningen via 

ämnesintegrering ska förbereda ungdomar för olika samhällssammanhang och 

social integrering. Utbildningspolicy ger därmed uttryck för stark diskursiv 

klassificering genom den argumentation som förs för åtskillnad i 

kunskapsurval och undervisning mellan programmen. Samtidigt visar texterna 

ur utbildningspolicy på en svag diskursiv klassificering genom att legitimera 

att ämnen inom det enskilda programmet ska verka för en gemensam 

inriktning på kunskapsurvalet för programmet. De gymnasiegemensamma 

ämnena ska på de högskoleförberedande programmen förbereda för högre 

utbildning, medan samma ämnen på yrkesprogram ska förbereda för 

verksamhet inom en specifik sektor. Förskjutningen mot allt starkare diskursiv 

klassificering av kunskapsurvalet i gemensamma ämnen mellan olika program 

under de senare reformperioderna är en slutsats som reflekteras i annan 

forskning om kunskapsurvalet i ämnen på olika program. I den 

analyskommentar som Beach, Lundahl och Öhrn (2011, s. 148) ger av den 

senaste gymnasiereformen och dess konsekvenser för undervisningspraktiker 

fastslår de att ”Knowledge will be more strongly classified”, bland annat 

                                                        
24 Utanför denna studies avgränsning finns samtidigt medvetenhet om att nationell utbildningspolicy 

utvecklats i relation till internationella policydokument, såsom EU:s rekommendationer om 

nyckelkompetenser (Europaparlamentet, 2006). EUs rekommendationer om nyckelkompetenser 

uttrycker att läraren har att se till att alla ungdomarna i ämnesundervisningen når generella kunskaper 

som kan användas för utbildning, utövande av medborgarskap och arbete. Ninni Wahlström (2012) 

finner att den ideale läraren i internationell utbildningspolicy från både EU och OECD beskrivs som en 

leverantör av de önskade kompetenserna hos ungdomar.   
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eftersom kunskaper i gemensamma ämnen på yrkesprogram ska anpassas till 

programinriktning.  

Sammanfattningsvis gav en svag diskursiv klassificering i tidigare 

policytexter stöd för en gemensam kunskapsbas för alla ungdomar på olika 

program inom ett kärnämne. Senare tids starka diskursiva klassificering ger 

istället stöd för en åtskillnad beträffande kunskapers urval mellan program i 

kärnämnena och de gymnasiegemensamma ämnena. Med utgångspunkt i 

Forsberg och Lundahls (2012) resonemang om offentliga institutioners strävan 

mot legitimitet hos det civila samhället kan tendensen i utbildningspolicy 

tolkas som att förändringen avser en strävan mot en ökad genomströmning, 

med andra ord ökad utbildningsadministrativ effektivitet. Dessutom tolkar jag 

det som att förväntningarna är högt ställda när det gäller skolans bidrag till 

ungdomars framgångsrika integrering i fortsatta högre studier respektive 

yrkesliv direkt efter gymnasiet. Som helhet uttrycks en förväntan om att 

förändringarna i skolan ska gynna samhällets ekonomiska utveckling.  

 

Likvärdighet och differentiering 

 

Förändringen utav diskursiv klassificering i utbildningspolicy under den 

analyserade tidsperioden kan diskuteras ur ett likvärdighetsperspektiv. 

Argumentationen för likvärdighet i betydelsen jämlika kunskapsmål i 

kärnämnena för alla ungdomar oavsett gymnasieprogram syftade i de första 

reformperioderna till att ge alla gymnasieungdomar en gemensam 

medborgarförberedande kunskapsbas. Detta syfte har i den senaste 

reformperioden försvunnit till förmån för en argumentation där likvärdighet 

utgör en fråga om nationellt likvärdigt måluppnående (jfr Englund & 

Quennerstedt, 2008). Tidigare argumentation för likvärdighet, med innebörden 

jämlikt tillträde till kunskap för alla gymnasieungdomar, var uttryck för 

legitimering av svag diskursiv klassificering av kunskapens urval mellan 

program. Den senare argumentationen där likvärdighet antar innebörden av att 

det är de enskilda programmen och deras kurser som nationellt ska hållas 

samman, visar ett starkt hävdande av programgränser. Detta uttrycker en 

legitimering av stark diskursiv klassificering av kunskapsurval i kärnämnen 

mellan olika program. Lundahl (2008, s. 44f) uppmärksammar detta då hon 

pekar på att reformen (SOU 2008:27) är kritisk till en mer omfattande ”… 

integration mellan yrkesförberedande och teoretiska utbildningar”. 

Argumentationen i utbildningspolicy bygger på att ungdomar på yrkesprogram 

inte är i behov av samma kunskapsbas som ungdomar på studieförberedande 

program (Lundahl, 2008). Således etablerar utbildningspolicy i den senaste 

reformperioden en förändrad diskursiv hållning till undervisning i kärnämnen 

jämfört med vad som gällde i början av 1990-talet. Denna hållning 

normaliserar kraven på att en åtskillnad görs mellan gymnasieprogrammen när 
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det gäller kunskapsurvalet i gymnasiegemensamma ämnen utifrån argument 

om skilda kunskapsbaser för professionella yrken i förhållande till andra yrken 

(Svensson, 2003). Differentieringen av ungdomar kommer därmed att ske 

tidigare än vad som var fallet vid 1990-talets början samtidigt som den blir 

mer påtaglig.  

 

Diskursiv klassificering i nutid   

 
I den starka diskursiva klassificeringen som dominerar under den sista 

reformperioden argumenterar aktörer för ett samband mellan stark åtskillnad 

av kunskapernas urval i gymnasiegemensamma ämnen på olika program och 

framgångsrik integrering i yrke alternativt högskolestudier. Det är en hållning 

som bygger på att de gymnasiegemensamma ämnena har ett innehåll anpassat 

till programmet. Ungdomar på högskoleförberedande program ska därigenom 

via ämnesundervisningen få tillgång till ”färdiga” vetenskapligt grundade 

kunskaper i en närmast essentialistisk anda.  

Ungdomar ska ges kunskaper via vilka de kan nå längre i sin inriktning 

mot ett bestämt yrkesområde respektive med bättre resultat och snabbare 

studietakt klarar av att genomföra högskolestudier. På detta sätt ska kvaliteten 

i gymnasieutbildningarna höjas. Gymnasieutbildningarnas effektivitet, i 

termer av ungdomarnas uppnående av studiemålen och anpassning till 

avnämares krav på kunskaper och kompetenser, gynnas av en stark åtskillnad 

av undervisning mellan program (jfr Forsberg, 2008). Specifika maktanspråk 

från utbildningssystemet och arbetsmarknadskrafterna byggs in i utbildningen, 

vilka förändrar och upprättar sociala gränser mellan olika elevkategorier via 

kunskapsfördelning (Bernstein, 2000). Man skulle även kunna säga med 

utgångspunkt i Chouliaraki och Fairclough (1999) att i diskursiva 

klassificeringsprocesser skapas verkligheter där producenter av 

utbildningspolicy i olika tider försöker skapa en legitimitet och utifrån den 

normalisera diskursers huvudsakliga budskap. 
  

5.7 Relationen mellan utbildningspolicy och 
styrdokument 

 

Inför analysen av ungdomars och lärares tal om engelskundervisning på olika 

program redogör jag i detta delkapitel för relationen mellan SOU med 

tillhörande direktiv samt propositioner visavi lärares och ungdomars tal om 

villkor för undervisningspraktikerna.  
SOU-utredningar med direktiv liksom propositioner har en länk till 

intervjuerna. Lärare och ungdomar nämner i intervjuerna att styrdokument 
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ställer krav på undervisningen i engelska. Vid intervjutillfället utgjordes 

styrdokumenten av läroplanen, programmål och kursplaner, vilka Skolverket 

tagit fram för att realisera riksdagsbeslut, vilka i sin tur har sin grund i 

propositioner och SOU-utredningar
25

.  

Kursplanen är det styrdokument som lärare och ungdomar i störst 

utsträckning refererar till. Mot den bakgrunden är det av intresse att kort 

redogöra något för vad som sägs i kursplanerna om kunskapsfördelning utefter 

programinriktning. I Lpf 94 omnämns i kursplanen för engelska A att 

ungdomarna efter avslutad kurs ska kunna läsa och förstå ”… texter som 

anknyter till studieinriktningen”. De ska även kunna skriva olika texter vars 

innehåll anknyter till studieinriktningen. I kursplanen för engelska B talas det 

om att eleverna både muntligt och skriftligt ska kunna redogöra för och 

kommentera ett innehåll som hör till studieinriktningen. Vidare, i ämnesplanen 

för engelska 5, med andra ord motsvarigheten under GY 2011 till kursplanen 

för engelska A, framträder anpassning till programmet som första punkt i vad 

som ska utgöra centralt innehåll för kommunikationen i kursen: 

”Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning …”. I ämnesplanen 

för engelska 6 framhålls på ett likartat sätt att centralt för kommunikationens 

innehåll ska vara ”Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till 

elevernas utbildning …”. 

Lärarna och ungdomarna i studien ger uttryck för att de ur ett 

styrningssammanhang är satta att tolka och förhålla sig till styrdokumenten. 

Ball (1994, s. 19) beskriver vilken övergripande inverkan policy generellt har: 

”Policies do not normally tell you what to do, they create circumstances in 

which the range of options available in deciding what to do are narrowed or 

changed, or particular goals or outcomes are set”. Ball, Maguire och Braun 

(2012) beskriver det som att policy förverkligas genom förhandlingsprocesser 

i vilka lärare och ungdomar deltar. Styrdokument såsom kursplaner är 

följaktligen dokument som behöver tolkas och omsättas i den lokala 

undervisningspraktiken och undervisningens innehåll. I analysen av 

intervjuerna studeras utfallet av denna tolkningsprocess i termer av vilka 

diskursivt formade villkor som då etableras av ungdomar och lärare.  

                                                        
25 Jämför inledningen till kapitel fyra. 
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DEL III LÄRARE OCH UNGDOMAR  

OM ENGELSKUNDERVISNING 

 

De tre närmast följande kapitlen har som sin grund andra frågan i studiens 

syfte, vilken gäller hur lärare och ungdomar på olika program uppfattar 

undervisningens innehåll och organisering i gymnasieskolans 

engelskundervisning. Kapitlen utgörs av en textnära tolkande analys av 

intervjuade ungdomars och lärares tal där jag beskriver deras uttalade 

perspektiv på engelskundervisningen för programmet. I kapitel sex till åtta 

analyserar jag dimensionen text. 

I kapitel nio utgår jag från de beskrivningar av aktörernas perspektiv på 

undervisningen som framkommit i de tre föregående kapitlen och analyserar 

dimensionen diskursiv praktik. Analysen visar på hur perspektiven formar och 

legitimerar engelskundervisningens innehåll och organisering inom de olika 

programmen. Hur de intervjuade lärarna och ungdomarna på de olika 

programmen bidrar till en diskursiv klassificering och inramning av 

engelskundervisningen blir då särskilt intressant att studera. Studien gör 

därmed inte anspråk på att erbjuda generaliseringar som gäller lärare eller 

ungdomar i allmänhet på involverade program. 

Mot bakgrund av att programinriktningen visat sig vara så betydelsefull i 

de policytexter som analyserats, så har jag valt att göra textanalysen och 

analysen av diskursiv praktik programvis. Dock har jag vid presentationen fört 

samman de båda yrkesförberedande programmen, eftersom de visat sig ha 

stora kvalitativa likheter. Inom den ramen har de kvalitativa skillnader som 

ändå noterats mellan de yrkesförberedande programmen lyfts fram i texten. 
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6. ENGELSKUNDERVISNING PÅ 

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET  

I detta kapitel ger jag en bild av naturvetarungdomarnas och lärarnas 

uppfattningar om engelskundervisningens innehåll och organisering, liksom 

deras argumentation för sina perspektiv på undervisningen. 

Naturvetarungdomarna får därvid först utrymme, därefter lärarna.  

Som en introduktion till detta kapitel vill jag först säga att det finns en 

uttryckt strävan bland naturvetarungdomarna att styrdokumenten ska följas. 

De ger beredvilligt läraren den ledande rollen i att verka för att de uppnår de 

krav som styrdokumenten ställer, varvid de kan erhålla höga betyg. Betygen 

har för dem en viktig funktion som inträdesbiljett till fortsatt högre utbildning. 

Naturvetarungdomarna uttrycker vidare att läraren erbjuder dem kunskaper, så 

att de kan uttrycka sig med användning av en språkligt korrekt och varierad 

engelska anpassad för fortsatt högre utbildning och efterföljande 

arbetsmarknad. De introduceras dessutom av läraren i en litterär texttradition. 

Naturvetarungdomarna ser sammantaget att deras engelskkunskaper kommer 

att bidra till deras framgångsrika integrering i eftersträvansvärda sammanhang, 

inkluderande såväl akademisk utbildning med efterföljande yrkesliv som 

andra sociala sammanhang.  

Engelsklärarna anger i god överensstämmelse med vad ungdomarna sagt, 

att de fokuserar på att utveckla naturvetarungdomarnas förmåga att använda 

engelska i framtida högre studier och arbete, liksom för att kunna föra 

engelskspråkig kommunikation i offentliga sammanhang. De strävar mot att 

förse ungdomarna med ett avancerat, varierat och analytiskt språkligt redskap 

främst för formella situationer, men också med en kunskap om klassiska 

skönlitterära verk och deras innehåll. Kursplanen och programmålen 

framhåller de som en grund för den undervisning de iscensätter.  
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6.1 Naturvetarungdomarna och engelskundervisningen 

Detta delkapitel inleds med ungdomarnas tal om dels om styrdokumenten, dels 

lärarens roll och vem som avgör undervisningens organisering på programmet. 

I de två efterföljande avsnitten ger jag en bild av ungdomarnas perspektiv på 

undervisningens syften och innehåll.  

 

Styrdokumentens styrning av lärarna och undervisningen 

 

Naturvetarungdomarna talar om styrdokumentens roll samt om lärarens roll i 

förhållande till styrdokumenten, för engelskundervisningens organisering. I 

detta sammanhang resonerar de om betygen, som har sin grund i kursplanens 

betygskriterier. Emelie, Max och Anna diskuterar vilket syfte 

engelskundervisningen har för dem
26

. Inledningsvis framkommer att 

undervisningen ska leda dem mot en kunskapsutveckling genom vilken de ska 

klara av att kommunicera på engelska. Detta syfte får efterhand i diskussionen 

en mindre framskjuten roll, då det ställs mot naturvetarungdomars intresse av 

att nå ett högt betyg: 
 

Max: Meningen med engelskan är att man ska kunna använda den 

sedan. Vi lär oss ju engelska för att kunna använda den. Vi lär oss 
ju inte för att få ett bra betyg. Det är det som är grejen.  
 
Emelie: Ja, egentligen.  
 
I: Är det så i dag? 
 
Max: Nej. 
 
Anna: Man vill ju ha bra betyg, men man vill samtidigt kunna 
använda engelskan sedan.  

 

Anna bekräftar i det andra uppföljande samtalet sin prioritering av betyg, samt 

fördjupar sin tanke om utvecklingen av engelska via undervisningen:  

 

I: Vad är viktigt för er i engelskundervisningen? Vad är viktigt för 
er att få i engelskan i skolan? 
 
Anna: För det första ett bra betyg. Sedan så tänker man nog inte att 
man vill bli bättre grammatiskt utan man vill bara utvecklas, visst 

                                                        
26 Namn på intervjuade ungdomar i denna studie, liksom lärarnas namn, är fiktiva.  
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man vill bli bättre. Prata, skriva, bli bättre helt enkelt. Kunna mer 
helt enkelt.  

 
Det finns i samtalen en konflikt mellan ungdomarnas fokusering på ett högt 

betyg och deras utveckling av sin engelska. Max framhåller inledningsvis en 

principiellt hållen kunskapscentrerad linje i sin argumentation före en mer 

betygsinriktad. Även Anna framhåller att hon önskar bli bättre på att 

kommunicera på engelska. Samtalen leder dock till ett gemensamt 

ställningstagande hos ungdomarna av att det är ett högt betyg som har främsta 

prioritet hos dem. Det kan också beskrivas som att naturvetarungdomarna vill 

uppfylla betygskriterierna för de högsta kriterierna för att kunna nå ett högt 

betyg. Naturvetarungdomarna resonerar vidare om vilka konsekvenser 

förekomsten av betyg får för undervisningen. Betygens existens ses i realiteten 

som styrande för engelskundervisningen:  
 

I: Vad är det med skrivandet tror ni, som gör att läraren väljer det? 
 
Max: Lätt för läraren att rätta.  
 
Emelie: Bra betygsunderlag, det är konkret, ”det här har hon 
gjort”. Den här eleven kan skriva det här.  

 
I: Håller du med Anna? 
 
Anna: Ja, hon kan gå tillbaka och kolla, det där skrev hon då och 
det skrev hon nu. Har eleven utvecklats eller gått tillbaka. Så det är 
ju rätt lätt, det finns ju på papper.  

 
De skrivna texterna uppfattar ungdomarna har ett syfte i att läraren behöver 

inhämta underlag för betyg. Lärarens roll som betygssättare och att det skrivna 

anses mer beständigt än det talade ordet menar ungdomarna bidrar till den 

skriftliga inriktningen i deras undervisning. Betygen styr följaktligen inte bara 

ungdomarna, utan även engelskläraren och undervisningens inriktning, genom 

att läraren låter ungdomarna skriva texter i stor utsträckning för att få in ett 

betygsunderlag. När det så kommer till den pedagogiska relationen mellan 

lärare och ungdomar, så bidrar prioriteringen av höga betyg till problem i 

denna relation: 
 

I: Ni kan inte gå in och säga att nu tycker jag att det här är lite 
mycket av en sak, jag tycker vi ska göra något annat? 
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Anna: Jag tror inte man vågar göra det, för man känner att … ja, 
nej man vågar nog inte göra det. Det kan drabba betyget eller så 
kanske läraren har någon mening med det. Det vet man ju inte.  
 
Emelie: Näe, det vet vi ju faktiskt inte. [...] 
 
Anna: Ja, man kanske borde veta mer hur lärare väljer ut det vi lär 
oss och varför vi lär oss saker. Det får vi inte veta. Man tappar lite 
viljan att göra det när man inte vet varför man gör det. [...] Ja, jag 
vill veta att om jag gör den här övningen så förbättrar den mina 

grammatiska kunskaper på något sätt. Då gör man den. Man vill ju 
bli bättre. [---] 
 
Anna: Jo, sedan tror jag att … vi går NV också (skratt). Man gör 
det man blir tillsagd. 
 
Emelie: Man gör saker man ska göra.  

 

Naturvetarungdomarna låter läraren styra undervisningens innehåll och 

organisering för att därmed öka möjligheterna för dem att nå sina mål och få 

ett högt betyg i engelska. Anna tillägger, med Emelies instämmande, att de 

skulle behöva känna till principerna och de rationella skälen för lärarens urval 

av kunskaper och syftet med olika inslag i undervisningen. Som exempel ges 

övningar i grammatik. För att inte riskera sina betyg väljer ungdomarna att 

hellre backa från önskemål om delaktighet än att ifrågasätta lärarens val av 

undervisningens innehåll. Ungdomarna tilldelar läraren en position av stark 

kontroll över undervisningen i naturvetarklassrummet:  
 

I: I skolan är det ert intresse som styr? 
 
Max: Nej. 
 

Emelie: Inte så jätteofta nej, men ibland kan man vara med och 
bestämma lite, men det är fortfarande lärarlett.  
 
Max: Man blir ganska glad när man får något fritt och får göra 
själv, till exempel en uppsats och får välja själv vad man ska skriva 
om.   

 
Emelie beskriver lärarens kontroll över undervisningens innehåll, medan Max 

inlägg ger en antydan om att det ibland finns möjligheter att i någon mån 

påverka innehållet i undervisningen, exempelvis i form av uppsatsskrivning 

där ämnet är valfritt. Överlag tillskriver dock ungdomarna läraren rätten att 

avgöra undervisningens innehåll och organisering.  
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Mot bakgrund av att det enligt ungdomarna är läraren som ytterst avgör 

undervisningens organisering i klassrummet så är de beroende av läraren för 

att engelskundervisning ska få ett intressant och utvecklande innehåll:   
 

I: När utvecklas ni i engelskan?   
 
Emelie: När hon gör lite annorlunda kan det vara kul.  
 
Max: När hon tar upp något som man brinner för, som gör en 
verkligt engagerad, till exempel om det är roliga ämnen i en debatt 

… typ andra världskriget, hur kul är det? Det som man själv är 
intresserad av. 
 
Emelie: Då blir det roligare att lyssna på också.  
 

Naturvetarungdomarna uttrycker att de låter sig ledas av läraren, även om det 

kan innebära problem med att de inte får det undervisningsinnehåll de önskar. 

De anpassar sig till den undervisning läraren erbjuder med skäl som visar att 

läraren tillskrivs ett rationellt handlande i relation till styrdokumenten och den 

utveckling som föreskrivs där: 

 

Max: Lärarna tänker inte ”ah, vad då vi tar det här i dag”, utan de 
har gjort det ofta förut. Lärarna har papper, att det här och det här 
ska de göra.  
 
I: Vad är det för papper du tänker på? 
 
Max: Läroplanen. 
 
Emelie (samtidigt): Läroplanen. 
 
I: Känner ni av att de har en läroplan då de kommer in till er i 

kursen? 
 
Anna: Jo det är väldigt mycket ”det här ska vi göra och det här och 
det här”.   

 

Även under det andra intervjutillfället tar naturvetarungdomarna upp 

styrdokumenten, men denna gång är det inte bara läroplanen som nämns, utan 

även kursplanen: 

 

Max: Lärarna måste följa läroplanen. Det står ju vad vi ska kunna 
när vi har slutat kursen och då är det ganska bra om vi kan det 

också. [...] 
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Emelie: Absolut, det är vissa saker vi ska kunna helt enkelt och då 
finns det inte så mycket att be för. [---] 

 
Anna: Ja, man tror att lärarna har en tanke bakom allting.   
 
Max: Och de går ju alltid igenom kursplanen i början av en kurs.  
 
I: Är det läraren som lägger fram kursplanen? 
 

Anna: Vi brukar få ett utskrivet papper på den och hon har den på 
OH, så går vi igenom den. Vi går igenom vad alla meningar 
betyder, för de är ganska luddiga, och kursmålen. 
 

Annas inlägg ovan om att ungdomar tilltror läraren om att ha en tanke bakom 

sina handlingar går tillbaka på att ungdomarna förlitar sig på att läraren har en 

tydlig inriktning mot vad kursplan och läroplan för fram. Lärarna beskrivs ha 

styrdokumenten som en förutsättning för sitt arbete med undervisningens 

innehåll och organisering. Samtidigt framkommer att naturvetarungdomarna 

accepterar denna situation då de anser att ett viktigt syfte med 

engelskundervisningen är att undervisningen hjälper dem att nå målen i 

styrdokumenten. Naturvetarungdomarna medverkar alltså till att intentionerna 

i styrdokumenten realiseras eftersom de önskar att kraven i styrdokumenten på 

engelskundervisningens innehåll uppfylls. I överensstämmelse med Ozga 

(2000) antar ungdomarna rollen av policyaktörer, då de utgår från de 

premisser som styrdokumenten för fram.  

Det framkommer sammantaget hos naturvetarungdomarna att det är läraren 

som ytterst leder undervisningen. I organiseringen av undervisningen 

prioriterar lärarna skriftlig framställning, eftersom denna genererar ett konkret 

betygsunderlag. Ungdomarna själva å sin sida undviker att ta upp frågor om 

undervisningens innehåll och organisering, såsom grammatikundervisningen. 

Genom att i allt väsentligt följa lärarens anvisningar vill ungdomarna värna 

om sitt betyg. Det är lärarna som således ungdomarna ger legitimitet att 

organisera engelskundervisningen, samtidigt som de ser att läraren måste följa 

de krav som ställs i läroplan samt kursplaner med betygskriterier. En 

konsekvens av ungdomarnas perspektiv är att deras position blir att anpassa 

sig efter den undervisning som de uppfattar att lärare och styrdokument sätter 

gränser för. 

  

Engelskundervisning för formell textproduktion   

 

Max, Anna och Emilie ger genomgående i samtalen uttryck för att 

naturvetarungdomars engelskundervisning i gymnasieskolan handlar mycket 
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om att de ska lära sig att skriva formella och väldisponerade texter. En muntlig 

formell motsvarighet, som anges vara mindre vanlig än skrivande av texter, 

utgörs av argumentation. Vidare beskriver ungdomarna på 

naturvetenskapsprogrammet att de får fördjupade kunskaper i grammatik och 

ett ordförråd som praktiseras genom olika former av skriv- och talövningar. 

En form av talövningar som ger dessa möjligheter nämner Emelie redan tidigt 

i samtalen. Hon beskriver där att hon varit med om att de ”… hade lite 

muntliga föredrag”. Ungdomarna nämner även att de får övning i att tala och 

skriva i samband med att engelskundervisningen involverar samtal och 

skrivande om förhållanden i engelskspråkiga länder. Det framkommer 

sammantaget i naturvetarungdomarnas tal att deras undervisning handlar om 

att utveckla förmåga till språkproduktion med särskild betoning på skriftliga 

och formella sammanhang. Skrivna texter i naturvetarungdomarnas 

undervisning har tidigare sagts ha som syfte att ge läraren underlag för betyg. 

Här får de ytterligare ett syfte i att förbereda ungdomarna för framtida 

formella sammanhang.  

Det finns då enligt naturvetarungdomarna ett fokus på avancerade 

språkfärdigheter tillämpad som träning av färdigheterna tala och skriva, varvid 

skrivande ges särskilt företräde. Naturvetarungdomarna resonerar kring de 

avancerade språkfärdigheter som utvecklas i naturvetarnas engelskklassrum: 
 

Max: Det är rätt mycket framför datorn, skriva olika typer av texter.  
 
I: Vad är det ni ska klara av då? 
 
Anna: Böja rätt, stava hyfsat, använda en ganska formell engelska.  
 
Emelie: Göra en bra text helt enkelt.  
 
I: Är det likadant i engelska C som i B? 
 
Emelie: Ja. 

 
Anna: Man ska ha en bra inledning och avslutning, man ska ha  
argument och motargument.  
 
Emelie: Det är mer fokus på språket än innehållet på 
engelsklektionen.  
 
I: Hur tänker du då? 
 
Emelie: Man ska ha ett bra språk med flyt i, inte göra grammatiska 
fel. Sedan kommer åsikter i andra hand. Sedan är det klart att det är 

bra om man har en bra text innehållsmässigt.  
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I: Du sa att innehållet kommer lite grann i andra hand? 
Emelie: Ja, det känns så.  
 
I: Är det likadant utanför skolan i de sammanhangen då till exempel 
du träffade kusinerna? 
 
Anna: Då är det innehåll mer, då ska man få fram någonting. Men i 
de här texterna vi skriver i skolan behöver vi inte få fram så mycket. 
Vi ska bara visa att vi kan skriva som hon vill.  

 
I: Hur vill hon att ni ska skriva? 
 
Anna: Korrekt, ska vi skriva ett formellt brev så ska vi visa att vi har 
vissa meningar som vi ska ha med.  
 
Max: Sedan är det viktigt att visa att man gör framsteg, att man 
använder lite svårare ord. Inte bara använder samma ord hela 
tiden. 
 
I: Så det finns en skillnad gentemot skolengelskan, där kommer 

innehållet i andra hand, det handlar mer om språket rent tekniskt. 
På fritiden är det likadant? 
 
Emelie: Nej, om jag mailar en kompis i Tyskland så bryr sig hon 
inte om om jag böjer rätt. Det är mer vad jag skriver om som hon 
bryr sig om. Det är klart att innehållet är viktigare då.  
 
I: Varför tror ni det är så i skolan att det handlar om att böja rätt 
och … ? 
 
Anna: Vi ska ju lära oss skriva engelska.  

 
Max: Man måste ju få en bra grund. Du kan ju inte lära dig fel från 
början, då blir det ju fel i slutet.  
 

Naturvetarungdomarna visar att de har krav på sig att klara av att använda 

språket på ett för engelskämnet korrekt och relativt avancerat sätt. De ska 

uppvisa att de besitter en språklig medvetenhet, såsom att de kan överväga 

dispositionen i texter de producerar och följa etablerade mönster för skrivna 

texter. Anna talar om medvetenhet och kvalitet i skrivande av ”inledning och 

avslutning”. Hon nämner även att de ska kunna argumentera med ”argument 

och motargument”. Till detta ska föras att de är medvetna om att de har krav 

på sig att hålla en avancerad stilnivå, varvid det mer fackmässiga uttrycket 
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som används är ”formell engelska”. Max tillägger att det dessutom ska vara ett 

varierat språkbruk. 

Ungdomarna tillskriver sammantaget engelskläraren och dennes 

undervisning en inriktning där syftet är att de ska lära sig engelskan som ett 

avancerat och medvetet språkligt redskap. Samtidigt visar ungdomarna att de 

accepterar denna inriktning på engelskundervisningen. Anna gör det när hon 

rättfärdigar en språkligt avancerad engelskundervisning med att 

naturvetarungdomarna därigenom lär sig skriva engelska. Emelie ser samma 

undervisning som avgörande för hennes förmåga att utveckla sin engelska. 

Engelskundervisningen ser de som relevant för den progression de uppfattar 

att de behöver. Max beskriver det som att de får en bra grund i engelska som 

går att bygga vidare på. Om de inte skulle få den engelskundervisning de får, 

så ser de att detta skulle leda till ett icke fungerande språk, en negativ 

utveckling av deras kunskaper.  

Anna och Max vidgar omfattningen av den nödvändiga språkkunskapen 

och förmågorna att lära sig i engelskundervisningen till att gälla även muntlig 

kommunikation. De vill att undervisningen ska innehålla möjligheter att lära 

sig att prata bättre. Ungdomarna berättar hur de ser på detta behov mot 

bakgrund av sina liv utanför skolan:  

 
Max: Jag följer många amerikanska sporter, basket, baseball. Så 

jag hamnar i det varenda dag när jag läser om det på hemsidor och 
ser det på TV.  
 
Emelie: Jag ser också mycket på engelska sporter på TV och film, 
men pratar engelska gör man inte så ofta. Det är lite svårare.  
 
Anna: Jag ser på TV, film och så läser jag böcker. Så har jag 
kusiner med pojkvänner och flickvänner som bor i Belgien, så då 
pratar jag engelska också.  Vi ringer på Skype, mailar och så träffas 
vi några gånger per år.  [---] 
 

I: Om ni tänker på framtiden, vad skulle ni behöva göra mycket i 
skolan? 
 
Max: Prata […] Det svåra är inte att prata… alltså vi pratar aldrig 
engelska, förutom på engelsklektionen ibland. Det är det som är det 
jobbiga. Så när man åker bort, då är det jättejobbigt att prata 
engelska, men det är för att vi inte gör det i vanliga fall. [---] 
 
Emelie: Jag pratar bara på semester. 
 

I samtalen med naturvetarungdomarna beskriver de sammantaget att engelska 

inte bara används för att förstå budskap i olika medier utan även för social 
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gemenskap och meningsutbyte. Det finns ett behov av att kunna kommunicera 

på engelska, men de ser inte att dessa möjligheter ges i tillräcklig utsträckning 

i engelskundervisningen. Ungdomarnas varierande användning av talad 

engelska utanför skolan ställs mot alla de sammanhang där talad engelska kan 

förekomma i deras liv. Ungdomarna menar att behovet av att träna talad 

engelska i skolan kan ses motiverat utifrån alla sociala sammanhang utanför 

skolan där talad engelska förekommer.  

Emelie talar i senare samtal om tillfällen då de får arbeta med talad 

engelska i form av argumentation i undervisningen och vad som då uppfattas 

som centralt: ”Det viktiga är att vi ska prata och argumentera med varandra så 

det blir en diskussion […] det gällde att framföra sin åsikt.” Poängen i detta 

sammanhang är att i Emelies tal kan då tolkas in att muntlig träning i form av 

argumentation och diskussion utgör ett väsentligt syfte i 

naturvetarungdomarnas engelskklassrum. Naturvetarna ska som grupp övas i 

att formulera sig muntligt och kunna föra en principiell diskussion på 

engelska.  

Vidare så argumenterar naturvetarna beredvilligt för en undervisning med 

inriktning mot vidgad språklig medvetenhet, vidgat språkbruk och skriftlig 

samt muntlig formell språkförmåga. Därigenom ska de kunna bli delaktiga i 

en värld av möjligheter när det gäller arbete och studier: 

 

I: Hur ser ni på framtiden, kommer ni att använda engelskan på 
något sätt?                                                  
 
Anna: Ja, om jag vill plugga eller jobba utomlands.                                                                                    
 
Emelie: När man utbildar sig ska man kunna läsa lite kurser på 
engelska. Och så kanske man ska kunna skriva några affärsbrev på 
engelska då man jobbar, om man jobbar i Sverige eller utomlands. 
[…] 
Anna: Läsa kommer nog också vara viktigt, man kommer nog få 
mycket material på engelska.                    

 
Emelie: Jo, när man pluggar blir det nog material som är på 
engelska.  

 
Ungdomarna ser framför sig studier med texter på engelska eller hela kurser 

där studierna sker på engelska. Dessutom anger de att de har framför sig ett 

yrkesliv med placering i Sverige eller något annat land där engelska behövs. 

Arbetet, säger de, kan då ställa krav på att de kan formulera sig skriftligt, 

exempelvis i affärsbrev, samt läsa texter på engelska. I denna framtidsvision 

med yrkesarbete och högre studier framträder också behovet av att kunna 
använda formell engelska: 
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Max: Vi kommer få användning för formell engelska, om vi ska 
skriva någonting.  
 
Anna: Man behöver ha den … 
 
Emelie: … i arbetslivet, då kan det vara jättebra att ha någon som 
kan formell engelska, om man får ett affärsbrev. Formell engelska 
är bra för framtida studier och jobb, helt enkelt.    
 

Naturvetarungdomarna anger att undervisningen i formell engelska kan vara 

dem till fördel i den framtida karriär de planerar. Det är en strategisk 

kompetens att inneha för framtida studier och yrkesliv: en språklig 

medvetenhet som hjälper dem att producera texter med ett formellt, korrekt 

språkbruk samt att kunna diskutera. Naturvetarungdomarnas stöd för 

engelskundervisningens fokus på kunskap för flera och främst formella 

skriftliga sammanhang har därmed givits en rationell grund i ungdomarnas tal 

om möten med engelska i en tänkt framtid och en social position utanför 

skolan. 

 

Textkonsumtion och den rätta språknivån    

 

I naturvetarungdomarnas tal om engelskundervisningens innehåll på 

programmet lyfts även konsumtionen av texter som de möter i undervisningen 

fram. Naturvetarungdomarna ser överlag att de får en undervisning inriktad 

mot att de ska kunna läsa och lyssna på texter med inriktning mot förståelse 

och någon form av reflektion över innehållet. Ungdomarna berättar då om 

möten med muntliga texter, såsom klassiska filmer eller filmer med ett 

budskap. De berättar också om möten med texter i skrift och efterföljande 

samtal. Exempel på sådana texter är skönlitteratur och autentiska texter ur 

tidningar publicerade på internet. Ett vidare resultat av denna läsning av texter 

är att de tar till sig nya ord genom läsningen, framhåller ungdomarna. På det 

sättet utvidgar de sitt ordförråd. Gloslistor har flertalet av dem inte varit med 

om att engelskläraren på gymnasiet lagt fram.   

Anna och Emelie samtalar om möten med skrivna texter i form av läsning 

av böcker i engelskundervisningen. De kommer fram till att i 

engelskundervisningen ska de få möta litteratur av central betydelse för deras 

utveckling i ämnet engelska. Naturvetarungdomarna förväntar sig 

sammantaget att läraren har ett av två syften med skriftlig och muntlig 

skönlitterär textkonsumtion i undervisningen. Antingen är det fråga om att 

ungdomarna ska introduceras i klassiska skönlitterära texter, eller så ska de få 

med sig en historia som ger dem en lärdom av något slag. 
Naturvetarungdomarna accepterar texterna de får utifrån skälet att de via 
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texter som läraren bestämmer kan få en på förhand bestämd kunskap som är 

”bra” för dem. Jag tolkar detta som att de accepterar en texttradition och de 

värden som den förmedlar. Valet av texter i naturvetarungdomarnas 

engelskundervisning har en funktion i det att ungdomarna genom dem ska bli 

en del av ett socialt och kulturellt kunskapssammanhang som hör till ämnet 

eller disciplinen.  

Ifråga om textval för engelskundervisningens innehåll generellt, så talar 

naturvetarungdomarna om betydelsen av texters ursprung i relation till 

texternas möjliga användning i engelskundervisningen: 

 
I: Och engelskan ni har utanför, den där vardagsengelskan, den är 
inget man kan lyfta in här? Vi pratar här om dina sporttexter, Max, 
och om dina vänner i Frankrike, Belgien, Anna, och ditt formel 1-
intresse, Emelie, musiken. Skulle man kunna ta in den engelskan i 
skolan? 
 
Anna: Näe, det känner inte jag, till exempel jag gillar 
modetidningar, jag skulle inte ta med en sådan text.  
 
Emelie: Näe, när vi sitter i datasalen och ska hitta en nyhet, så tar 
vi inte upp att Chanel har hittat en ny kollektion, precis. Utan det är 

väl från CNN och såna ställen. Det blir inte vad man själv är 
intresserad av. 
 
I: Blir det fel på något sätt om man tar in texter om mode för de som 
är intresserade av det och texter om sport för de som är 
intresserade av det? 
 
Max: [...] Det är inte bara så för att det är engelska texter så är det 
samma ordanvändning och riktigt. Det blir lite jobbigt då. [...] 
 
Emelie: Att det är mycket ord som är bra att kunna i den. 

 
Anna: Den grammatiska nivån som vi befinner oss på, måste de 
[lärarna] också tänka på. Lite mer avancerat.  

 
Max, Emelie och Anna uttrycker att inriktningen mot en språkligt mer 

avancerad engelska i naturvetarklassrummet får som konsekvens att texter från 

ungdomarnas vardagsliv utanför skolan inte går att använda. Dessa texter har 

inte ett innehåll som kan bidra till den mer avancerade språkliga 

kunskapskvalificering de uppfattar ska ske i engelskundervisningen. Max 

pekar ut att det inte är ”samma ordanvändning” i de texter som läraren väljer 
för engelskundervisningen, som i texterna de läser på engelska utanför 
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undervisningen. Emelie anger även att det är texter från ”CNN” snarare än 

modetidningar som hör hemma i engelskundervisningen. Med andra ord så är 

det en genre med ett mer formellt språk, nyhetsgenren, som anger den stilnivå 

de förknippar med engelskundervisningen på naturvetenskapsprogrammet. 

Naturvetarungdomarna är följaktligen alla eniga om att i den 

engelskundervisning de är med om i skolan, så ska det ske en progression, 

vilken inte är möjlig att nå via texter från deras egna sammanhang utanför 

skolan. Anna beskriver detta som att texter i engelskundervisningen ska ha ett 

innehåll som är ”Lite mer avancerat”. Vid ett annat tillfälle beskriver hon 

syftet som: ”Att vi ska få en korrekt engelska, så att vi inte hamnar i det här 

slangträsket”. Det är alltså inte språkkunskaper ur vardagliga sammanhang, 

såsom slang, som ungdomarna eftersöker. Den orienteringen på 

undervisningens innehåll ser de inte som en del av vad de ska lära sig i skolan. 

Texterna ska vara av en krävande och formell eller akademisk karaktär. 

Naturvetarungdomarna resonerar vidare om betydelsen av texters 

anknytning till socialt och kulturellt sammanhang och att kunskaper har en 

nära samhörighet med detta ursprung. Vissa texter uppfattar de då saknar det 

innehåll som krävs utifrån de kunskapskrav som ställs: 
 

Max: Alla texter ligger på olika nivå. [...] Det är ju därför läraren 
själva väljer texterna, för då vet de vad det är för texter, kan språket 

och vet vilken nivå den ligger på.   
 
I: Men det Max säger, att läraren väljer själv av en anledning, 
känner ni att det är av samma orsaker de väljer texter åt er? Att det 
ska vara texter på en viss nivå?  
 
Anna: Ja, det tycker jag. Så är det väl. Då vet de vad de får ut. Om 
alla får välja själv kanske någon kommer med en Nalle Puh-saga. 
Men nu vet hon att hon vill ha en formell text och då blir det på den 
nivån vi ska läsa på.  

 
Max och Anna beskriver att texter kan ligga på olika ”nivå” och att de via 

läraren ska få formella texter. Det är en inriktning mot vad som kan beskrivas 

som fördjupning av centrala kunskaper i engelskämnet som kan användas i 

olika formella sammanhang. Texter måste genomgå lärarens professionella 

kontroll för att urvalet av texter ska hålla en lämplig språknivå. 

Naturvetarungdomarnas beredvillighet att acceptera denna mer disciplinärt 

grundade kunskap kan förstås passa mot deras föreställningar om den egna 

utbildningens mål, där förmågan att delta i kommunikation i krävande 

sammanhang beskrivs som relevant för framtida studier och yrkesliv. Det är 

då främst språket som ett språkligt verktyg för mer formella sammanhang, 

som de ser att de behöver kvalificera genom sin engelskundervisning.  
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6.2 Lärarna och naturvetenskapsprogrammets engelska 

 
I det följande avsnittet fokuserar jag engelsklärarnas samtal på 

naturvetenskapsprogrammet om engelskundervisningens innehåll. Första 

delavsnittet tar upp vad lärarna anger styr undervisningens organisering på 

programmet. De två följande delavsnitten tar upp vad lärarna uttrycker som 

undervisningens innehåll samt hur de argumenterar för karaktären på den 

undervisning de leder.   

  

Styrdokumenten och naturvetarungdomarnas betygsintresse 

 

Marianne och Johan, som är lärare på naturvetenskapsprogrammet, talar om 

de villkor som de som engelsklärare har att förhålla sig till i 

engelskundervisningen. De talar om kursplanen och programmålen samt om 

de nationella proven. Styrdokumenten och då främst kursplanen framhålls som 

mest avgörande för formandet av engelskundervisningen: 
 

Marianne: Ja, kursplanen styr mig. Jag vet att kursplanen är vår lag 
på något vis. Vi ska ju hålla den. Men samtidigt har vi nationella 

proven i slutänden som något slags kvitto på att vi gjort det som står 
i kursplanen. Det ska också visas att vi nationellt sett har uppnått 
kursplanemålen. Att de kan det de förväntas kunna.  
 
I: Ser ni även på andra dokument? 
 
Johan: Ja, programmålen ser jag på förutom kursplanen. Den 
övergripande kursplanen för engelska tittar jag inte på så ofta, 
alltså ämnets.  

 

Marianne: Jag tittar nog på kursplanens mål och betygskriterier 

och nationella proven. De styr mig jättehårt faktiskt.   
 
Johan: Men programmålen kommer in naturligt för man måste ju 
tillgodose vad som sägs där. [...] 
 
Marianne: Jag sitter ibland och tittar – hur mycket har jag hunnit 
nu av de här målen? Typ mer mot slutet, på vårterminen, för att 
checka av sig själv och sin egen planering. 
 
Johan: Ja, jag jobbar mycket i projekt, till exempel ett slaveriprojekt 
då jag jobbar med mänskliga rättigheter. Var det kommer ifrån och 

varför det ser ut som det gör. I projektbeskrivningen brukar jag ta ut 
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målen och lägga dem på högersidan, så ser eleverna att de här 
målen ska uppfyllas med det här projektet, så de ser vilka mål det är 
som kommer in både i presentation och i produktion eller när man 
söker fakta och kritiskt granskar, kunna anpassa till mottagare. Vad 
man nu har för något man tränar, så brukar jag lägga de målen på 
högersidan. Det är mest för att ha ryggen fri. Vi diskuterar mycket i 
början av kursen vad de här målen innebär. Hela första veckan 
jobbar mina elever med kursplanen, då de försöker ta fram egna 
uppgifter de skulle kunna jobba med och knyta till de olika målen. 
Det är en hela tiden pågående process. Bocka av på ett eller annat 

sätt.  
 

Marianne beskriver att hon är styrd av kursplanen, ”… kursplanen är vår lag 

på något vis”. Även Johan ger uttryck för att det är kursplanen, men även 

programmålen, som ska följas då naturvetarungdomarnas engelskundervisning 

genomförs. Detta tar sig praktiska uttryck då han dels skriver ut kursplanens 

kunskapsmål för eleverna i instruktioner, dels låter eleverna arbeta fram 

uppgifter som kan knytas till de olika målen. Marianne tillägger att hon även 

styrs i sin undervisning av de nationella proven i engelska, men att hon då ser 

de nationella proven som en uppföljande kontroll av att kursplanens innehåll 

fått genomslag i undervisningen. Det är kursplanen som ger gränser för 

undervisningen. Detta styrks av att hon säger sig gå till kursplanen för att 

stämma av innehållet i den egna genomförda undervisningen mot de mål hon 

ska uppnå enligt kursplanen. Kursplanerna styr följaktligen lärarna mest, men 

även programmål finns med i styrningen av undervisningen.  

Vad det gäller ungdomarnas del i undervisningens organisering så framför 

Marianne en kritisk hållning: ”Fast jag kan tycka att det är alldeles för lite av 

vad eleverna tycker genom de åren jag har jobbat. De pratar för lite tycker de 

ju. Alltså, det är för mycket styrt av oss lärare.” Marianne anser att 

naturvetarungdomarna har för lite delaktighet i kontrollen över vilka uppgifter 

som ges i undervisningen. Johan, å sin sida, hävdar, dels att 

naturvetarungdomarna är med och planerar undervisningen: ”Hela första 

veckan jobbar mina elever med kursplanen, då de försöker ta fram egna 

uppgifter de skulle kunna jobba med och knyta till de olika målen. Det är en 

hela tiden pågående process.” Dels framhåller Johan, när Marianne framför att 

naturvetarungdomarna efterfrågar mer av muntlig kommunikation, att betygen 

är det centrala i undervisningens innehåll för naturvetarungdomar:  

 

Johan: Det är väl lite av en naturvetarsjukdom, att de måste hela 
tiden ha ett betyg på allting de gör. De jagar betyg. Om man pratar 
utveckling med dem så är det: ”Var ligger jag nu?” […] I början 
när de kommer så ligger de kanske på ett VG, men jobbar de hårt så 
kommer de nå upp till de här målen.  
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Resonemanget bygger på att det inte är muntlig kommunikation i sig som 

ungdomarna på naturvetenskapsprogrammet efterfrågar utan mer av 

möjligheter till betygsbedömning. Ungdomarna tillskrivs vara styrda av 

betygen:  
 

Johan: NV-eleverna är för betygsmaniska. De vill göra som läraren 
vill. De kan inte göra det för sin egen skull. Det är ”Vad vill han 
eller hon ha ut av det här?”. De vill alltid veta vad de ska göra för 
att få VG och MVG. ”Hur vill du att jag ska göra?” Säger man då 
”Jag vet inte hur jag vill att du ska göra. Jag vill att du ska göra 

som att du tror att du ska göra.” Då blir de ställda. [...] Det är den 
jobbiga delen med NV, de är inte så kreativa själva. De finns men de 
är inte så många. I skolan vill de göra rätt från början så de inte får 
ett G på en uppgift, för att jag inte tyckte det skulle vara så. 

 
Naturvetarungdomarna har ett förhållningssätt till engelska, en betygshets, 

som går ut över innehållet i undervisningen och deras delaktighet i 

undervisningens innehåll. Lärarens anpassning av innehållet i en särskild 

riktning stöter då inte på några hinder, tvärtom. Ungdomarna låter sig styras 

av läraren och snarast kräver lärarens styrning, erfar Johan, för att de ska få 

tydliga besked om vad de ska göra för att uppfylla betygskriterierna för höga 

betyg. Marianne instämmer i att naturvetarungdomarna prioriterar betyg mer 

än ungdomar på andra program: ”Ja, jag tror det finns andra kategorier elever 

som inte tänker lika seriöst på betygen och så.”  

Vidare så argumenterar Johan för att i naturvetarklassens 

engelskundervisning är inte läraren fri att göra vad som helst: 

 

Johan: Kursen i sig ska vara enligt de regler som vi är ålagda. Vi 
kan inte hitta på något, vi kan inte säga ”Nu ska vi använda slang 
bara”, för då uppfyller vi inte de där kraven. Jag tycker man ska 
skilja på engelska i skolan och i verkligheten. Man måste kunna se 
att … för jag tror att det är bara nästan i engelskan som det här 

bearbetas, för i matten till exempel så är det ingen som ifrågasätter 
varför jag ska lära mig plus och minus. Varför inte bara skita i det 
och ta miniräknaren? Det här är inte ute i verkligheten, det är det 
inte. [...] Men den verkliga engelskan har de redan och den här 
kursen går de för att få 100 poäng i engelskaämnet utifrån de här 
målen. 

 
Kurskraven tillåter inte att engelskundervisningen bara tar upp engelska i 

vardagen, såsom slang. Det är inte ”den verkliga engelskan” som ska styra 

undervisningen, slår Johan fast.  

Sammanfattningsvis anger lärarna att de ser att det är styrdokumentens 

krav som de måste se till att uppfylla i den engelskundervisning de formar. 
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Naturvetarungdomarna bidrar till denna situation genom sin betygsfokusering. 

Kursplanens betygskriterier blir sammantaget styrande för undervisningen på 

programmet. En konsekvens av betygshetsen, som Johan lägger fram i 

samtalet, är att naturvetarungdomarna underordnar sin delaktighet i 

undervisningens innehåll och genomförande till förmån för lärarens styrning. 

Lärarna uttrycker att ytterst är det de som styr undervisningens organisering 

och att ungdomarna eftersträvar lärarens tydliga styrning i undervisningen, för 

att de ska kunna uppfylla betygskriterierna för de högre betygen.  

 

Avancerad textproduktion för framtiden    

 

Johan och Marianne tydliggör i samtalen sitt perspektiv på 

engelskundervisningens innehåll på programmet i förhållande till engelska i 

sammanhang utanför skolan: 

 
I: Ni talar om formell engelska och informell. När används den 
informella engelskan? 
 
Marianne: I kommunikation … vanligt umgänge med folk … 
 

Johan: … med folk du känner. Den informella är den vardagliga.  
 
Marianne: Ja, och den formella för jobb och studier.  
 
I: Så den informella handlar om livet i stort, att vara en del av det.  
 
Marianne: Ja, och där är det både slang och allt möjligt. Det är det 
vanliga språket och det kör ju inte vi i skolan. Det står inte jag och 
lär ut, ’lol’ och sånt. [...] Nej, men jag kör inte med den där 
slangen, det gör jag inte.  
 

Johan: Jag vill nog återknyta till att i skolan är det en kurs man går. 
Jag tycker inte … jag vill inte säga att det är den korrekta engelskan 
som man lär i skolan utan det här är utifrån de normer vi har i den 
här kursen för man kan inte ta in deras verkliga engelska, då lär de 
sig inget, utan man måste kunna se att det de lär sig i den här 
kursen kan de sedan använda när de skriver till någon där det 
behövs skriva regelrätt. De ska kunna göra det, kunna anpassa sig 
till mottagare och om de bara använder sig av sitt dataspråk så 
kommer de aldrig kunna göra det tror jag. 
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Marianne framhåller att engelska från ungdomars sammanhang utanför skolan, 

vardagens informella engelska med ”slangen”, inte utgör något som hon tar 

upp som innehåll i naturvetarnas engelskundervisning. Johan argumenterar för 

att naturvetarungdomarna ska få en engelska med ett innehåll som inte hör till 

ungdomarnas vardagliga liv, utan något som kan, som han uttrycker det, 

”förhöja” dem, kvalificera deras engelska. Johan talar i överensstämmelse med 

detta om att: ”De [naturvetarungdomarna] ska få hur man skriver och 

argumenterar, att de har en förkunskap på olika texttyper.” 

Naturvetarungdomarna ska alltså få lära sig reglerna för produktion av både 

muntliga och skriftliga texter, med anpassning till mottagare. Deras 

vardagliga, informella, engelska kan då inte användas, hävdar Johan. 

Marianne instämmer och talar om formell engelska som en engelska för ”jobb 

och studier”. Denna engelskundervisning framställer de främst som en fråga 

om att de medvetandegör naturvetarungdomarna om skillnader mellan 

språkets användning i vardagliga eller informella respektive formella 

situationer: 
 

Johan: Om man tränar formell engelska då skriver jag fel på slang 
för att de ska uppmärksamma, till exempel att man inte skriver 
”don’t” utan ”do not”. Det är för att de ska se skillnad på de olika 
registren. Att ”nu ska vi öva argumenterande text den här veckan”. 

Det tycker jag gör att de får en bred bas och det är därför vi finns 
till. Ja … för skulle de bara … de skulle kunna klara sig jättebra 
med sin slangengelska vardagligt, men det är sedan när man 
kommer upp på nästa nivå som många av dem kommer förmodligen 
upptäcka att de ska använda språket på olika sätt.  
 
Marianne: Där ser jag parallellen, med svenskan. Som svensk- och 
engelsklärare kan jag känna att det är precis samma grej 
egentligen. Man får ha ett talat språk och sedan får man lära sig 
skriftspråket, som är formellt när man ska söka jobb, man ska göra 
det ena med det tredje. Det finns sådana texter man måste träna sig 

i och det gör man i engelskan lika väl som i svenskan.  
  

Johan och Marianne strävar i sin undervisning efter att hos ungdomarna 

utveckla en medvetenhet om att språkbruket varierar beroende på 

sammanhanget. Dessutom ska ungdomarna kunna hantera denna variation 

språkligt i texter de producerar för formella sammanhang. Vardagens engelska 

där ungdomarna använder slang ska vidgas i engelskundervisningen och 

ungdomarna ska få en ”bred bas”, för att de ska klara av att forma texter även 

för formella sammanhang. Johan nämner som konkret exempel att 

naturvetarungdomarna ska ges träning i argumentation som en förberedelse 

inför framtiden. Han tillskriver samtidigt naturvetarna en framtida position 

och ett behov av formell engelska. Marianne instämmer och tillskriver 
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naturvetarungdomarna både behov och position: ”På studieförberedande 

program tänker man studieförberedande ska det vara. Vad kommer sedan, jo 

studier och sedan andra uppdrag de kommer att ha i livet.” 

Naturvetarungdomarna ska komma in i andra sociala sammanhang där det inte 

duger med informell engelska, som lärarna ser hör hemma i vardagligt socialt 

umgänge. Många av ungdomarna kommer antagligen inse i framtiden att de 

har behov av att kunna använda formell engelska, resonerar Johan. Marianne 

beskriver skillnaden mellan informell och formell engelska som en skillnad 

mellan talspråk och skriftspråk. Naturvetarna ska då få träna formellt engelskt 

skriftspråk, så att de kan hantera de situationer i framtiden som kräver detta av 

dem. Hon hamnar därmed på samma argumentationslinje som Johan. Både 

Johan och Marianne lämnar således argument som ger stöd för att deras 

engelskundervisning ska anpassa naturvetarungdomarnas språkliga förmågor 

för främst formell skriftlig textproduktion i framtiden.  

Johan beskriver vidare att naturvetarungdomarna ska lära sig att producera 

texter med ett ”mer sofistikerat språk” samt att medvetet kunna välja mellan 

stilnivåer: ”… man [läraren] är tydlig och säger att det finns formell och 

informell engelska. Då kan ni [naturvetarungdomar] välja när ni kommer ut 

hur ni vill framställa er med den ni pratar med”. Naturvetarungdomarna ska 

fördjupa sin kännedom om det engelska språket som ett avancerat verktyg för 

dem. Med språkets hjälp ska de inte bara kunna anpassa sig till det sociala 

sammanhanget utan även genom språkbruket vara med och forma 

kommunikationen och det sociala samspelet. Detta kräver att de lär sig mer 

om engelska som ett teoretiskt eller disciplinärt ämne. Johan uttrycker på den 

vägen att: ”Det tycker jag går igenom hela tiden: att utveckla sin förmåga att 

analysera och bearbeta språket osv. Du ska kunna analysera och förklara 

varför heter det ’were’.” Naturvetarungdomarna ska utveckla sin förmåga att 

”… analysera och bearbeta språket”. De ska med andra ord utveckla en 

språklig medvetenhet och språkkunskaper, så att de kan klara sammanhang 

som ställer höga krav på kommunikationens språkliga innehåll och form.  

Ett sammanhang Johan ser att denna orientering på engelskundervisningen 

förbereder för är högskolestudier: 
 

Johan: I förlängningen är det att de ska klara av sina studier. [...] 
De ska kunna presentera en text om de kommer på studentutbyte och 
ska hålla ett anförande. 

 

Johan återkommer till tanken om att naturvetarungdomarna ska få en kunskap 

som är inriktad mot förberedelse för högskolestudier och får då benäget 

bistånd av Marianne: 

 

Ja, språket ska vara varierat. Jag tror det är förberedelse för högre 
studier som det här utgår ifrån när det gäller NV. [...]  
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Marianne: Du måste lära dig en viss vokabulär, du kan inte 
använda bara basengelskan då. 

 
Johan lägger fram skäl varför naturvetarungdomarna ska få sin undervisning 

inriktad mot att utveckla ett innehållsligt och formmässigt mer avancerat språk 

samt förmågan att kunna producera välstrukturerade texter. Det är avancerade 

lingvistiska och analytiska förmågor som uttrycks som särskilt viktiga att 

utveckla i naturvetarungdomarnas engelskundervisning som förberedelse för 

högskolestudier. Marianne följer Johans resonemang och tillägger att hon ser 

då att naturvetarungdomarna måste ha ett ordförråd som är mer omfattande. 

Johan erinrar sig att den fördjupade engelska han givit ungdomarna, 

påverkat deras förmåga att producera text, inte bara för högskolestudier och 

framtida arbete utan även för deltagande i andra sociala sammanhang: 
 

Johan: Jag har märkt det på NV-eleverna. De jag hade i ettan 
kommer till mig nu sista terminen och säger ”Jag märker att jag 
lägger upp det hela tiden på det här sättet du sa”, till exempel då de 
var i elevkåren och skulle prata så började de med en inledning och 
så där. Så de får med sig det till alla sina grejer de gör. När de ska 
söka jobb, hålla tal på formella fester. De får struktur på det. 
Nyckeln till att göra sig förstådd är att man är tydlig och har en 

struktur i ryggmärgen som ska komma naturligt. Det måste man öva 
och titta på hur andra gör givetvis.  

 

Marianne: Retorik är något jag brinner för. Det kommer jag 
tillbaka till i både svenska och engelska. Det ska finnas en struktur 
där man tänkt färdigt. Det är vår sak som lärare att få dem att tänka 
så.  

 
Naturvetarungdomarna får genom den undervisning de möter en kunskap som 

ger dem ökad medvetenhet om språkets bruk, retorik och texters uppbyggnad, 

påtalar Marianne. Dessa redskap, beskriver Johan, gör att de får både större 

självsäkerhet och utökat tillträde till samhällssammanhang, i synnerhet mer 

formella samhällssammanhang.  

 

Textkonsumtion för språklig medvetenhet och allmänbildning 

 

I den undervisning engelsklärarna Johan och Marianne genomför i 

naturvetarklasserna ingår även att läsa eller lyssna till engelsk text samt att 

iaktta och reflektera över språket och innehållet i dessa texter. Johan berättar 

hur han arbetar i naturvetarklassen med att ungdomarna ska få lyssna till 

autentiska och relativt avancerade texter. Det är då inte bara för att 
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naturvetarungdomarna ska få träning i att uppfatta autentiskt tal utan även för 

att de genom iakttagande av textens framställning ska få en medvetenhet om 

texters uppbyggnad: 
 

Johan: Jag jobbar mycket med Youtube. Jag tittar på en debatt, hur 
man debatterar eller om det är en intervju, det kan vara Letterman 
och sedan titta på hur det är upplagt. Och oftast kommer man till 
den spetsen efter några gånger att de ser det här att nästan alltid 
börjar det med en introduktion och sedan en behandling av ämnet 
och sedan en sammanfattning, en conclusion.     

 

Ungdomarna får vid upprepade tillfällen vara med om att iaktta och analysera 

texter. Genom reflektion över muntliga texters delar anger Johan att 

naturvetarungdomar når fram till insikten om det retoriska 

dispositionsmönstret med inledning, framförande av argument samt 

avslutande sammanfattning. Det är ett principiellt och teoretiskt innehåll som 

kan användas för argumentation i olika sammanhang.  

Bland de texter naturvetarungdomarna får läsa finns skönlitterära texter. 

Marianne uttrycker att litteraturläsning med en inriktning mot just 

litteraturhistoria utgör en viktig del av naturvetarnas engelskundervisning: 
 

Marianne: [...] jag tänkte på det här med litteraturhistoria, som vi 
har även i svenskämnet, men också i engelska B-kursen med 
klassikerna. Då kan jag jämföra lite, om man motiverar de här 
eleverna på svenskan och på engelskan så är det likvärdigt, dvs. det 
är bra att kunna prata om något annat, till exempel klassiker, när de 
blir äldre och möter andra. Så de får större allmänbildning. Vi är 
kulturbärare av en kanon till eleverna.  

 
Marianne tillskriver naturvetarungdomarna ett behov av att förvärva 

allmänbildning genom läsning av litterära klassiker. Genom klassikerna ska 

ungdomarna senare i livet kunna genomföra sociala och kulturella samtal vid 

olika tidpunkter och med olika människor. Kunskapen är inte bunden till 

användning i ett specifikt sammanhang i vardagen, utan sammanhangen kan 

variera. I denna undervisning tillskriver Marianne sig själv och andra 

engelsklärare rollen av att vara förmedlare av en kulturell kanon som ska 

komma ungdomarna till del. Till detta för Marianne senare i samtalet att 

naturvetarungdomarna dessutom ger intryck av att ha ett intresse för klassiker, 

ett intresse som hon inte tillskriver yrkesungdomar. Då Johan talar om 

klassiker som en del av engelskundervisningen, så fogar han in dem i ett större 

sammanhang: 
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Johan: Jag tror, jag upplever att det här med engelska i skolan är 
tvådelat. Dels den vanliga engelskan, hur man gör sig förstådd, men 
sedan också utvecklingen. Åtminstone när man tar B-kursen dyker 
man på djupet lite mer och börjar studera varför och hur så är det 
en annan del. Det har inte så mycket att göra med varför de ska 
kunna engelska utan det är som en kurs, man ser det mer som en 
kursdel, till exempel nu ska vi läsa klassiker, för det är utvecklande 
att se den sociala utvecklingen. Då har det inte så mycket att göra 
med kommunikation, utan titta på det till exempel historiskt.   

 
Johan uppfattar att utvecklingen av engelska i skolan gäller en förmåga att 

använda engelska för kommunikation. Dessutom ska elever, som 

naturvetarungdomarna, får lära sig att iaktta och reflektera över sociala 

förändringar som återspeglas i litterära klassiker. Denna kunskap har 

akademiska rötter i historieämnet, antyder Johan. 

Läsningen omfattar dock inte bara skönlitteratur utan även texter som är 

lämpliga som förberedelse på vad Johan anger som naturvetarungdomarnas 

framtida sammanhang för läsning av engelsk text:   
 

Johan: De ska kunna läsa ganska avancerad engelska i form av 
studentlitteratur.   

 
Det är inte vardagens behov av att kunna läsa texter på engelska som Johan 

inriktar sig på i sin undervisning utan texter vars språkliga innehåll liknar de 

texter som finns i universitetslitteratur. Han talar här om formell, akademisk 

text. Med den tidigare uppdelningen i informell och formell engelska där den 

informella engelskan beskrevs av lärarna som knuten till vardagens texter, så 

kan de texter som naturvetarna möter i undervisningen få beteckningen 

formella texter. Poängen här är att engelskläraren tillskriver ungdomarna på 

naturvetenskapsprogrammet ett behov och genomför en undervisning där de 

får möta formella texter, som förberedelse för universitetsstudier.  

 

6.3 Naturvetenskapsprogrammet och 
engelskundervisning, en sammanfattning 

 

Denna sammanfattande beskrivning av ungdomarnas och lärarnas tal om 

undervisningen på naturvetenskapsprogrammet organiserar jag utifrån frågan 

ur syftet om hur lärare och ungdomar på program uppfattar 

engelskundervisningens innehåll och organisering. De intervjuade 

ungdomarnas perspektiv har visat sig samspela väl med vad lärarna för fram. 
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Perspektiv på undervisningens innehåll på 
naturvetenskapsprogrammet 

 
Engelskundervisningen på naturvetenskapsprogrammet är enligt ungdomarna 

och lärarna inriktad mot ett lärande av regler för att kunna skriva samt 

muntligt framföra formella texter. Det råder en inriktning mot vad Bergman 

(2007, s. 167) i svenskundervisningen beskriver som en ”… språklig 

färdighetsträning med inriktning mot det offentliga språket”. Utöver denna 

produktion av texter så menar ungdomarna och lärarna att naturvetare får 

träning i att konsumera avancerad engelsk text, såsom litterära klassiker, men 

också samtida autentiska och språkligt krävande texter. Just inriktningen mot 

litterära klassiker är något som även andra studier pekar på som en del av 

undervisningen på naturvetenskapsprogrammet (Bergman, 2007; Malmgren, 

1992).  

Undervisningen där dessa texter konsumeras kännetecknas av att 

ungdomarna ska reflektera över texterna både muntligt och skriftligt. Genom 

reflektionen över texternas innehåll och deras språk beskriver ungdomarna och 

lärarna hur ungdomarna får kunskap om språkbruk och disposition av texter. 

Som jämförelse vill jag nämna att även i svenskundervisning på 

naturvetenskapsprogrammet finns för naturvetarungdomar denna 

uppmärksamhet på textmönster och reflektionsträning (Lund, 2006). 

Lärarna och ungdomarna rättfärdigar denna karaktär på undervisningen 

genom att tillskriva naturvetarungdomarna en framtid där det skildrade 

undervisningsinnehållet, såsom färdighetsträning med formell inriktning, är av 

vikt. De ser en framtid där naturvetarungdomarna behöver den undervisning 

de får för att klara av högre utbildning och efterföljande yrkesliv. Dessutom 

tillskriver engelsklärarna ungdomarna ett behov av en allmänbildning med 

utgångspunkt i en klassisk skönlitterär kanon. De ska få med sig kunskaper om 

klassisk engelskspråkig litteratur och kunskaper om hur social utveckling 

kommer till uttryck i klassisk engelskspråkig litteratur. Detta är syften med 

undervisning på naturvetenskapsprogrammet som engelsklärare inte är 

ensamma om att uttrycka. Även svensklärare lägger fram dessa syften med 

undervisningen på naturvetenskapsprogrammet (Bergman, 2007; Malmgren, 

1992). Kanonlitteraturen och de kunskaper den ger ska ungdomarna senare 

kunna använda i olika sammanhang för att genomföra engelskspråkig 

kommunikation. De ska kunna ta plats i en privilegierad samhällelig position. 

En av engelsklärarna framför inom ramen för detta att genom undervisningen 

ska engelska bli till ett språkligt redskap. Med detta redskaps hjälp ska 

naturvetarungdomarna medvetet kunna anpassa sin kommunikation till både 

formella och informella sammanhang. Det är dock kunskaper för formella 

sammanhang som lärarna och ungdomarna prioriterar i undervisningen. 
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Perspektiv på undervisningens organisering på 
naturvetenskapsprogrammet 

 

Både naturvetarungdomarna och engelsklärarna anger att det är lärarna som 

leder undervisningens organisering. De är därvid uppmärksamma på att 

läraren följer styrdokumentens krav. Även Wahlström (2009) finner att 

styrdokumentens målformuleringar utgör ett påtagligt villkor för 

skolundervisning samtidigt som det är lärarna som får den ledande roll i dessa 

undervisningsprocesser.  

Lärarna själva påtalar att de i organiseringen av undervisningen utgår från 

ungdomarnas perspektiv. De uppfattar att naturvetarungdomarna ger dem 

ansvaret för att undervisningen följer betygskriterierna och leder mot höga 

betyg. Detta förhållande bidrar till ett stärkt fokus på styrdokumenten och då 

främst betygskriterierna.  

Ungdomarna å sin sida säger att de vinnlägger sig om att utveckla sina 

kunskaper i engelska men att de främst strävar mot höga betyg och därför vill 

uppfylla betygskriterierna. De vill att läraren undervisar på ett sådant sätt att 

de får veta hur de ska uppfylla målen och nå höga studieresultat. Genom att 

aktivt rikta krav mot att undervisningen uppfyller kraven i styrdokumenten, så 

bidrar ungdomarna till implementeringsarbetet och fungerar därigenom som 

policyaktörer (jfr Ozga, 2000). Dessutom påverkar ungdomarnas 

betygssträvan deras delaktighet i undervisningens organisering. De säger att 

de väljer att underordna sig lärarens krav, för att inte stöta sig med läraren och 

därmed missgynna sina chanser till ett bra betyg. Hjelmér (2011) visar i sin 

studie att samma oro för att få sänkt betyg i en kurs förs fram av 

naturvetarungdomar som grund för att inte framföra kritik mot undervisning 

på programmet. 

   

Naturvetarungdomarnas tillfredsställelse med innehåll och 
organisering 

 
Naturvetarungdomarna är sammanfattningsvis tillfreds med undervisningens 

innehåll och organisering. De har en positiv attityd till att utveckla färdigheter 

för formella sammanhang samt delta i en litterär socialisation inom ämnet, 

vilket är i linje med vad Bergman (2007) finner i samtal med 

naturvetarungdomar om svenskämnet.  

Ungdomarna menar dock att undervisningen i högre grad bör riktas mot 

kommunikation och samtal. Denna muntliga förmåga ser de som relevant att 

förfoga över, dels för att de uppfattar att de är i behov av att förbättra sin 

förmåga att prata på engelska. Dels ser de att de behöver behärska förmågan 

att kunna prata engelska i olika sociala sammanhang. Samtidigt vill de inte 

inkludera sina vardagliga sammanhang i undervisningen, vilket de har med sig 
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lärarna i. De framhåller att texter ur vardagliga sammanhang har ett språk och 

ett innehåll som inte bidrar till att utveckla deras förmåga att genomföra mer 

språkligt krävande samtal och textproduktion. Behovet av att kunna prata 

avser följaktligen en kommunikativ färdighet som syftar till att utveckla deras 

förmåga att använda engelska i formella sammanhang. 
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7. ENGELSKUNDERVISNING PÅ 

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAM

MET 

I den förestående textanalysen av samhällsvetarungdomarnas och 

engelsklärarnas tal om engelskundervisning på programmet beskriver jag först 

ungdomarnas och därefter lärarnas perspektiv på engelskundervisningens 

organisering och innehåll på programmet.  

Samhällsvetarungdomarna anger att styrdokumenten ger förutsättningar för 

undervisningens organisering. De menar dock att det är lärarna som har 

makten att utforma den konkreta undervisningen. Lärarna ger en likartad bild 

då de uppger att de genomför en undervisning inom ramen för vad 

styrdokumenten kräver.  

Ungdomarna är inte tillfreds med engelskundervisningens innehåll på 

samhällsvetenskapsprogrammet. De önskar i flera avseenden en vidare och 

djupare kunskap om det engelska språkets bruk och variation än vad de ser att 

de får i undervisningen. Engelsklärarna på samhällsvetenskapsprogrammet 

beskriver hur de ser ett behov av att samhällsvetarungdomarna får utveckla sin 

förmåga att tala och skriva för hanterande av varierande sammanhang utanför 

skolan. Främst är det universitetsstudier och arbete som ungdomarna ska 

förberedas för. Dessutom anger de att samhällsvetarungdomar behöver 

förvärva kunskap om kultur, framför allt genom läsning av litteratur ur en 

litterär kanon.  

 

7.1 Samhällsvetarungdomarna och 
engelskundervisningen 

 

Textanalysen av samhällsvetarungdomarnas tal inleder jag med vad 

ungdomarna ser som inverkar på undervisningens organisering på 
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programmet. Därpå följer beskrivningar av ungdomarnas perspektiv på 

undervisningens innehåll på programmet.   

 

Lärarnas lokala och styrdokumentens övergripande styrning 

 

Frågan om vem eller vad som styr engelskundervisningens organisering på 

programmet har i samhällsvetarungdomarnas tal en orientering mot lärarna 

och styrdokumenten.  

Ungdomarna talar för det första om att lärarna styr engelskundervisningen. 

Denna styrning genomför de med hänsyn tagen till att de ska sätta betyg, 

vilket får konsekvenser för undervisningen: 
 

Maria: Men jag förstår ändå varför de ändå tar bara grammatik. 
Det är för att det är det enklaste, det är ju det som är lärarens 
uppgift, förutom att lära oss, att sätta betyg på oss. Och det är ju lite 
svårt att sätta betyg: ”Ja, tyvärr Arvid så får du bara VG i 
anpassning”. De saker som är viktiga går ju inte att bedöma och då 
blir det oftast grammatik som egentligen är den enda saken man kan 
bedöma. Då blir det oftast det som de bedömer. Fast det finns 
egentligen så mycket annat som är viktigt.  

 
Det väsentliga för samhällsvetarungdomarna är att de genom 

engelskundervisningen får utveckla sin förmåga att kunna anpassa språket till 

skiftande sociala och kulturella sammanhang. De ser inte hur denna förmåga  

till anpassning enkelt kan synliggöras i samband med betygssättning. 

Grammatikkunskaper uppfattar de däremot som möjliga för läraren att mäta i 

undervisningen, så att denne kan få underlag till betyg: 

 

Amy: I slutänden måste lärarna sätta betyg och då är det lättare att 
göra om man har ett papper och kan utgå från det. De är ju 
människor och kan inte tänka tillbaka på hur muntligt aktiv har 

denna elev varit under året. Så de behöver ett underlag och då är 
grammatik det enklaste för där är det rätt och fel, inte så mycket 
bedömning. Så många poäng fick du och det betyget. 

 

Engelsklärarens roll som myndighetsperson med krav på sig att sätta betyg ser 

samhällsvetarna leder till att grammatiken får prägla deras undervisning, då de 

uppfattar att grammatik går enklare för läraren att bedöma än 

anpassningsförmåga till skiftande kulturella och sociala sammanhang. Det 

ligger i denna karaktärisering av engelskundervisningen ett indirekt 

accepterande av att undervisningen organiseras utifrån att läraren måste få 
underlag för att kunna sätta betyg. Samhällsvetarungdomarna kan på detta sätt 
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ses inför sig själva och andra förklara ett lingvistiskt fokus i den lärarledda 

engelskundervisningen.  

För det andra ger samhällsvetarungdomarna uttryck för att det är olika 

typer av styrdokument som inverkar på undervisningen, även om de inte är 

alldeles klara över vilka de egentligen är: 
 

I: Vad tror ni det är som har gjort att engelskan ser ut som den gör? 
Vem är det som har bestämt innehållet, vem är det som styr upp det 
här, tror ni? 
 

 Maria: Du menar planer… 
 
I: Jag menar att det är mycket grammatik, ganska mycket klassiker. 
 
Anton: De har ju en läroplan att följa så klart.  

 

Maria: De har en skolplan, sin lilla, som skolan sätter upp. Så den 
kan ju lärarna här på skolan ändra på. De kan inte ändra på de här 
stora sakerna. 
 
I: Har ni pratat om vad lektionerna ska innehålla, de stora planerna 

för engelskan? 
 
Maria: Vi brukar ju få ut den här läroplanen i början av året. Fast 
det är ganska diffust, vad de säger där uppe. Grejen är det att det 
ofta är ganska vagt, för ofta finns det vissa ramar men sedan får 
man göra, man ska komma till ett mål, men jag tror det lämnas till 
skolorna att ta sig till det målet på det sätt som de tycker är bäst. Så 
de här läroplanerna vi läser säger egentligen inte så mycket. Man 
kan ta en från nian och en från trean och de säger i stort sett samma 
sak. Det kanske är de här skolplanerna som är mer exakta. De 
bestämmer de mer exakta sakerna, om hur mycket grammatik du ska 

ha. Jag har inte läst skolans läroplan för engelska, men det verkar 
logiskt att det är de som ska ge mer, de är ju mer närvarande här.  
 

Diskussionen om styrdokumentens betydelse för undervisningen återkommer i 

tredje samtalet, men då med referens till kursplanerna: 

  

Anton: Grejen är ju den att det är inte så hårt som man tror. Det är 
klart att de har en allmän kursplan som alla lärare i Sverige måste 
följa…  
 
Amy: Men den är inte specifik. 
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Anton: Precis, den är väldigt luddigt utformad, bara så att skolorna 
själva ska kunna skicka fram sin kursplan. Och i skolans egen 
kursplan så ska lärarna ha sitt att säga till om och jorden skulle inte 
gå under om man struntade i en viss grej och bytte ut den utan det 
är bara riktlinjer som kommer från Skolverket. Det som verkligen 
gäller är det som kommer direkt ifrån läraren. Många gånger har 
en lärare med 40 års erfarenhet mer att säga till om än vad någon 
som håller till uppe i Stockholm och skrivit på en dator att det här 
ska vara med.  

 
Anton, Amy och Maria tillskriver nationella styrdokument såsom kursplanen 

och lokala styrdokument i form av skolplanen en funktion av att ge 

förutsättningar för undervisningens organisering. Dock menar de att lärarna 

kan förhålla sig tämligen fritt till de nationella styrdokumenten. Det är ytterst 

den enskilde läraren och lärarkollegiet på skolan som de uppfattar har makten 

att avgöra mer påtagligt vad som kan ske i klassrummet vad gäller utveckling 

eller förändring av samhällsvetarnas engelska. Amy karaktäriserar läraren som 

ledare av undervisningens genomförande:   
 

I: Vad skulle hända då om ni sa ”Nu lärare X vill vi jobba med 
musik och lyssna efter budskapet i musiken? [...] 

 
Amy: ”Vi har inte tid, vi har det här och det här att göra och sen 
kanske vi kan få tid att lägga in det någonstans i slutet” och så 
skulle det inte bli något av det. Typ så. 
 
I: Varför tror ni att hon skulle mota bort det då? Är det tiden? 
 
Amy: De har väl så uppstrukturerat hur de ska göra det. De har väl 
det sparat från varje år, så gör vi. På höstterminen ska eleverna 
lämna in två brev, en rapport och göra någonting mer och sedan så 
… De har sina planer och kommer man och vill göra något annat så 

kanske det sätter det i gungning. 

 
Amy resonerar som att det finns en undervisningstradition bland engelsklärare 

på deras program, vilken innebär bland annat skrivande av specifika texter. 

Engelsklärarna förväntas samtidigt ha kunskaper i ämnet, en akademisk 

kompetens, som rättfärdigar deras ledarroll: 
 

Maria: Jag tycker vi har förtroende för att vår lärare kan engelska, 
alltså man ska veta att läraren vet mer än vi, att de kan sitt ämne 
bättre än vi kan det. Det ska inte vara så att om man ställer en fråga 
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så kan inte läraren svaret utan måste slå upp det. Och det är 
jobbigt. Det är viktigt att läraren kan sitt ämne. 

 
Sammantaget tillskriver ungdomarna lärarna kunskaper och erfarenheter inom 

en särskild kunskapstradition, vilken begränsar och bestämmer vad som är 

möjligt att göra i engelskundervisningen. Inför denna lärarnas ledning anger 

ungdomarna att deras synpunkter på undervisningen klingar till stora delar 

ohörda. Ungdomarnas perspektiv tolkar jag som att de i 

undervisningspraktiken ser sig tvingade att acceptera engelsklärarnas styrning, 

vilken i sin tur får sina förutsättningar från både undervisningstraditioner och 

styrdokument.  

 

Engelskundervisning för anpassning i textproduktion 

 

Samhällsvetarungdomarna beskriver engelskundervisningen på programmet 

som inriktad mot skriftlig kommunikation med syftet att de ska utveckla 

avancerade lingvistiska förmågor i att producera text. I denna undervisning 

framstår formandet av formella och väldisponerade texter med tillhörande 

korrekt grammatik som viktigt mål. Ungdomarna har kritiska synpunkter på 

denna undervisning:  
 

Amy: Ja, vi borde lägga mycket tid på att våga prata, för kommer du 
till England och inte kan prata. Ska du skriva en lapp då? Det 
funkar inte. Jag tycker det viktigaste är att prata, alltså idag är 25 
procent prata, 50 procent skriva och 25 procent lyssna. Det borde 
vara helt tvärtom, för det är viktigare att kunna förstå och kunna 
uttrycka sig, annars skulle man inte komma någonstans i världen om 
man bara kunde skriva små papperslappar.  
 
Maria: Det stämmer för vi kommunicerar ju mest… om vi kommer 
till England så kan vi inte skriva ner det på en lapp, var ligger det? 

Det vi lär oss nu är grammatik och grammatik, men alltså talspråket 
är inte likadant som skriftspråket, men vi lär oss mycket mer 
skriftspråket, hur man ska skriva formella och informella brev och 
uppsatser.  

 

Samhällsvetarungdomarna är sålunda kritiska till undervisningens betoning av 

formella språkkunskaper som grammatik och ordbildning för skriftspråkliga 

sammanhang. De anger samtidigt att de inte har något emot att lära sig en 

formell, skriftlig engelska i sig, däremot så efterfrågar de att mer undervisning 

ska ägnas åt att de får träna sig på att tala engelska. Samhällsvetarungdomarna 
argumenterar för en inriktning mot mer talad engelska genom referenser till 
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besök i England där talat språk beskrivs som en nödvändighet för att få social 

kommunikation att fungera utan hinder. Även i beskrivningarna av framtida 

yrkesliv uppger samhällsvetarungdomarna att engelska kommer att användas 

med särskild betoning på behovet av att kunna prata engelska: 

 

Maria: Om man jobbar på ett företag där man gör pappersarbete 
då kommer att vara bra på engelska att kunna innebära att kunna 
läsa igenom en massa faktapapper och ta ut det viktigaste ur det. 
Det beror på vad det handlar om. Eller om man reser jättemycket. 
Då kommer det kanske vara det att man ska anpassa sig till olika 

saker. Nu för tiden är det väldigt inriktat på att man ska kunna 
prata och förstå. [---] 

 

I: Så att kunna engelska på jobbet innebär att man ska kunna läsa, 
som du sa, facktexterna? 
 
Anton: Ja, eller om man har mycket kontakt, så måste man kunna 
prata. 
 
Maria: Ja, hålla föredrag. 
 

Amy: Ja, om man ska kunna sälja en sak så måste man kunna prata 
på engelska. 
 

Samhällsvetarungdomarna argumenterar för behovet av engelska i framtida 

arbete, inom eller utanför Sveriges gränser. Detta behov innebär att de måste 

kunna kommunicera på engelska i både tal och skrift. Även för högre studier 

anser de engelskan vara betydelsefull. Samtidigt knyter inte ungdomarna sitt 

användande av engelska till något mer specifikt yrkesområde. Den 

kommunikation de refererar till handlar om att inneha generella kunskaper för 

yrkesarbete via vilka de kan läsa texter, hålla anföranden på engelska, 

argumentera och diskutera. De nämner inte uttryckligen att de via 

undervisningen måste lära sig skriva med användning av en ’formell’ 

engelska, men de anger att kunskaperna i engelska behövs i formella 

situationer, då man exempelvis ska hålla föredrag. Dessutom betonar de att de 

behöver kunna kommunicera muntligt även i andra sammanhang än de 

formella:  
 

Maria: Samtidigt, om man jobbar som inom diplomati eller 
någonting och ska läsa sånt så ska man inte glömma bort det här 
informella språket för att ofta när man sitter vid sådana här runda 
bord och pratar och diskuterar så håller man en formell ton, men så 
fort man går ut så är den tonen borta. Och då ska man ganska 

snabbt kunna byta. För om man har kollegor och plötsligt börjar 
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tilltala dem så där jätteformellt vid lunchbordet eller så… om man 
jobbar så kommer kanske en mer formell engelska krävas, men man 
ska ändå inte glömma bort den informella. Den har minst lika stor 
del.  

 

Maria anger att produktion av talad text kräver en förmåga att anpassa språket 

till både formella och informella sammanhang. Samhällsvetarungdomarna 

uttrycker sammantaget en insikt om att de har behov av att kunna använda 

engelska i yrkeslivet liksom för fortsatta studier och att de då ska kunna vara 

flexibla och anpassa sitt språk till de situationer som kan uppkomma. Maria 

och Anton fortsätter att utveckla sitt tal om anpassning av språket och vad som 

då kan vara väsentligt för detta ändamål att ta hänsyn till: 

  

I: Ser ni det som formellt och informellt eller är det någon som lärt 
er att göra den här skillnaden ”det här är det formella och det är 
informellt”? Är det de två stora ’halvorna’ av engelska, om jag så 
säger? 
 
Maria: Det finns mellanting, men det känns som att det vi lär oss är 
det extremformella, som hur man skriver formella brev och formella 
tal till FN-ordföranden och sedan hur man skriver informella brev 

till sina kompisar. Det finns ju så himla mycket emellan där. Det 
beror ju till exempel hur mycket man känner en person så kan man 
anpassa det, men vi håller oss ofta till de här extrempunkterna i 
många saker om engelska, till exempel när vi ska skilja på 
amerikansk och brittisk engelska, fast det är ju inte svart och vitt. 
Det finns många gråzoner.  [...] 
 
Anton: Det enklaste och komma ihåg är väl att så länge du inte vet 
vem personen är, så länge du inte har all information om personen, 
då måste man visa respekt när man ... men det får inte bli för 
mjäkigt heller, märker man att det är en 20-åring man ska träffa så 

är nog inte han så noga med ”Oh, how do you do, Sir”. Det gäller 
att hitta balansen men alltid visa prov på respekt mot en ny 
människa, men man måste anpassa sig om det är en 20-åring eller 
40-åring, 60-åring.   

 
Maria och Anton ger uttryck för att det är av betydelse att talaren har en 

medvetenhet om anpassning av språket och stilnivån till hur väl denne känner 

den andre liksom den andres ålder. En sådan mer ingående språklig 

medvetenhet ser de inte att deras engelskundervisning ger. Även kunskap om 

kultur för produktion av text framhålls som väsentlig: 
 



114 

Maria: Man ska ha förståelse för kultur. Man kan ju inte kunna allt 
i engelsk kultur, men man kan kunna de övergripande sakerna.  
 
Anton: Ja, att man ska alltid vara artig mot läraren och äldre.  
 
Maria: Ja, vi ger läraren smeknamn och kallar dem vid förnamn, 
men där säger de Mr, Mrs, Miss till läraren. Och det är också en typ 
av respekt, mot lärarna. 

 

Genom kunskap om kulturen framhåller ungdomarna att de ska kunna agera 

på ett socialt och korrekt sätt i olika sammanhang. Samhällsvetarungdomarna 

visar ett intresse för djupgående kunskaper om den engelska kulturen.  

Vidare argumenterar Anton för att lärarna i undervisningen ska uppvisa en 

tolerans för ungdomarnas användande av engelska dialekter i sina muntliga 

texter. De ställer sig kritiska till att läraren endast accepterar viss brittisk 

engelska:  
 

Maria: Man borde vara öppen på engelsklektionerna för att det 
finns inte bara en engelska… 
 
Amy: Det talas ju engelska överallt och det är så himla orättvist att 

de bara skulle godkänna en engelska. Engelsklektionerna får väl 
kallas brittisk engelsklektion då. 
 
Maria: Ja, och i brittisk engelska finns det så himla många olika 
brittisk engelska.    
 
Anton: Ja, och det finns olika ord i amerikansk engelska och brittisk 
engelska för samma sak, till exempel ’sidewalk’ och ’pavement’.  
 
Amy: Men jag tror inte de gör någon skillnad. Jag tror inte de 
kommer att skratta åt dig i USA eller England, om du använder 

’cookie’ eller ’biscuit’. 

 
Ungdomarna är kritiska till undervisningens avgränsning mot brittisk engelska 

och vill istället delta i en engelskundervisning som förmedlar en språklig 

medvetenhet om att kommunikation i samhället kan variera till sin skepnad.  

Sammantaget beskriver samhällsvetarungdomarna genom referenser till 

olika sammanhang utanför skolan där engelska används, hur de i sin 

undervisning vill utvidga sin språkliga medvetenhet. De vill ha kunskap inte 

bara om formella textmönster och skriven text utan även en språklig 

medvetenhet om anpassning till det sociala och kulturella sammanhanget.  
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Textkonsumtion för vidgad kulturell erfarenhet  

 

I samhällsvetarungdomarnas undervisning ingår även ett innehåll där de ska 

visa att de kan läsa och förstå avancerad engelsk text, såsom klassisk 

skönlitteratur. Efter konsumtion av texten ska de enligt ungdomarna visa att de 

kan diskutera och reflektera över textens innehåll. Amy och Maria är inte 

nöjda med de förutsättningar som läraren ger för det skönlitterära läsandet i 

engelskundervisningen:  

 

Amy: I skolan läser vi böcker som läraren har valt och jag tycker de 

är jätteointressanta. Ingen tycker om att läsa dem, men hemma kan 
man läsa om vampyrer till exempel, man är i alla fall inne i det. Här 
i skolan får vi inte välja någon bok i trean.  
 
Maria: Vi får välja ur ett urval på fem böcker och alla ska ha 
samma tema.   
 
Amy: Då vill ju ingen läsa, då blir det bara tråkigt att göra läxorna. 
Och det tycker jag är så himla dåligt att… visst man ska ju läsa 
något, men det finns ju bra böcker också, men de väljer tråkiga, 
långa… 

 
Maria: Det finns ju bra långa böcker också och ju bättre man tycker 
de är desto mer kommer man att lära sig ur boken. Nu när man 
läser kommer man bara att bläddra sida efter sida bara för att ta sig 
igenom.  
 
Amy: Och det blir en jätteointressant diskussion för ingen bryr sig 
ändå. Visst man bryr sig, men inte som man hade brytt sig om det 
hade varit något som låg oss nära. [...] Jag tycker man hade kunnat 
rikta in sig på engelskan i sig och inte också en massa … det är som 
att vi läser gamla böcker … för allmänbildning. 

 

Amy och Maria är kritiska till läsning av engelsk skönlitteratur inom ett tema 

som läraren valt. De säger samtidigt att de inser att de ska läsa något samt att 

de uppskattar att läsa böcker på fritiden. Vad de vänder sig mot är urvalet av 

litteratur. I detta tal uppfattar jag att samhällsvetarungdomarna inte vill vara 

styrda mot att läsa skönlitterära texter efter teman som de inte fått välja fritt. 

De vill att undervisningens innehåll vad gäller litteratur ska ge dem möjlighet 

att läsa och diskutera ett större spektrum av engelskspråkig skönlitteratur, som 

inte begränsas till särskilda tematexter. Genom engelskundervisningen ska 

ungdomarna, som Maria uttrycker det ”… kunna läsa en gammal bok, en ny 
bok, böcker i olika genrer och kunna förstå”. Ungdomarna vill då att 
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undervisningen ska öppna upp även för läsning av populärlitterära texter, om 

exempelvis vampyrer, avsedda för deras egen åldersgrupp. Anton beskriver 

det negativa med engelsklärarens textval: ”Ja, hennes böcker vänder sig till 50 

plus, som besitter bättre engelska än många andra för att … de är fruktansvärt 

tråkigt skrivna. De är skrivna om ungdom, men inte för ungdom.”  

Detta ansluter till ungdomarnas tidigare tal om textproduktion där de 

argumenterar för sitt perspektiv på engelskundervisningen utifrån referenser 

till den engelska de möter utanför skolan. Ungdomarna uppfattar att läraren 

begränsar deras läsning och reflektion till språkligt krävande texter ur en 

klassisk skönlitterär tradition. De vill dock kunna inkludera även 

engelskspråkig litteratur för ungdomar i det som diskuteras. För Amy leder 

detta till slutsatsen att engelsklärarens undervisning på 

samhällsvetenskapsprogrammet är inriktad mot att samhällsvetarungdomarna 

ska ta till sig en viss litterär kanon.  

Vad avser konsumtionen av muntlig text i undervisningen så intar 

ungdomarna även i det fallet en kritisk inställning. De påpekar att lärarna i 

textvalet, på samma sätt som i valet av skönlitterära texter, borde öppna upp 

för ungdomarnas intressen, deras verklighet:   
 

Anton: En uppgift som säkert skulle engagera varenda människa i 
vår klass är, om vår lärare i sig vore mer engagerad, göra en analys 

på en låttext, undermedvetna budskap. Så man verkligen måste ta 
del av musiken i engelskan. Man måste ju kolla på ungdomen i dag. 
Vad är ungdomen intresserad utav och så får man basera sin 
undervisning på ungdomarna.  

 
Samhällsvetarungdomarna argumenterar för en förändring i undervisningens 

innehåll och form där läraren ser ungdomarnas intresse och tar vara på det i 

valet av muntliga texter. Det finns en strävan i samhällsvetarungdomarnas tal 

mot att beröra det engelska språkets variationer på motsvarande sätt som 

ungdomar använder sig av engelska utanför skolan exempelvis i form av 

musiktexter. Samtidigt är det då möjligheten till diskussion av innehållet, 

exemplifierat av Antons tal om textanalys av moderna musiktexter, som är det 

centrala för ungdomarna, inte det vardagligt lingvistiska, såsom slanguttryck.  

Ungdomarna uppfattar vidare i en kritisk jämförelse av sin 

engelskundervisning i skolan med karaktären på den engelska som används 

utanför skolan i varierande sammanhang, att deras engelskundervisning i 

skolan saknar ett visst innehåll. De saknar kunskaper om den engelskspråkiga 

världens kultur, för att de rätt ska kunna konsumera eller hantera text. Anton 

ger denna uppfattning en inramning:  
 

Anton: Jag skulle hellre lära mig om den engelska kulturen, om det 
engelska synsättet.  [---] 
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Anton: Hur vore det om vi fick lära oss om engelskan i helhet här, 
för att det är ju bara att ta som exempel min syster som fick jobb i 
London. Hon kommer dit, skolan i Sverige har förberett henne, hon 
har ingen aning om hur det fungerar med artighet. I Sverige till 
exempel så om du tappar en gaffel så säger du, ”Ingen fara jag 
plockar upp den”, men i England skulle kunden säga ”Vad väntar 
du dig, att jag ska plocka upp den”. Det är det här man måste lära 
sig och det är det jag tycker skolan skulle kunna lära en mera om, 
hur det engelska folket fungerar, hur det generellt är. 

 
Samhällsvetarungdomarna har behov av att få kunskap om den 

engelskspråkiga kulturen för att förstå texter. Konsumtion av engelsk text 

kräver alltså att ungdomarna kan hantera kultur eller levnadsvanor för att 

kunna förstå kommunikationen i det sociala sammanhanget.  

Även kunskap om dialekter påpekar ungdomarna att de saknar i sin 

engelskundervisning. Här exemplifierat av Anton: “Ja, och engelska är ett så 

stort språk så det talas inte likadant på alla ställen. Den engelska vi lär oss 

känns som gammaldags riksengelska, men om man kommer till England så är 

det kanske bara 10 procent som talar den. Då skulle det vara mycket mer 

intressant att lära sig om hur olika personer talar, lite olika dialekter.” Det är 

ett intresse för engelska dialekter som gör sig synligt. Intresset inkluderar att 

ha kunskaper om dialekter i vardagen. Detta kan ses som en aspekt av den 

allmänna strävan efter att genom undervisningen få kunskaper om den 

språkliga variationen. 

Sammantaget, i fråga om engelskundervisning för produktion och 

konsumtion av text så framträder i samhällsvetarungdomarnas tal referenser 

till en mängd sammanhang där engelska används i livet utanför skolan. Dessa 

sammanhang ger dem ett intresse för det engelska språket i varierande sociala 

och kulturella sammanhang. De vill nå en utökad språklig medvetenhet och 

önskar en förändring av engelskundervisningen i enlighet därmed. 

 

7.2 Lärarna och samhällsvetenskapsprogrammets 
engelska 

 

I detta delkapitel beskriver jag dels engelsklärarnas perspektiv på 

undervisningens organisering på programmet, dels deras perspektiv på 

undervisningens innehåll. Texten följer därmed samma indelning som för 

ungdomarna på samhällsvetenskapsprogrammet.  
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Lärarnas realiseringsmakt i relation till styrdokumenten 

 

Då Ann-Christin och Helena talar om vad som styr undervisningens 

organisering så talar de initialt om att kursplanerna primärt styr dem. Ann-

Christin berättar om hur hon arbetar med kursplanen tillsammans med 

samhällsvetarungdomarna i klassrummet: 
 

Ann-Christin: Jag börjar alltid mina kurser med att gå igenom 
kursplanen noga med eleverna, kriterier och allt det som förväntas. 
Vad Skolverket säger, vad man förväntar sig som lärare, hur de 

kommer att bli bedömda. De läser noga igenom kriterierna, man 
visar dem material, man låter dem vara med och planera utefter det 
här. För då kommer aldrig de motsatsförhållandena. Du vet du kan 
få in elever som säger att de vill titta på film. Då säger man ”I vilket 
sammanhang vill du se den här filmen? Ska det vara inom kulturen? 
Om du tittar på kursplanen som vi har, var ska vi få in det?” Har de 
väl tänkt så, då finns det ju sedan! 

 
Ann-Christin beskriver hur hon i sin ledarroll i engelskundervisningen på 

samhällsvetenskapsprogrammet låter ungdomarna arbeta med kursplanen och 

träna sig på att argumentera utifrån kursplanens text. Tillsammans talar lärarna 

om att ungdomarnas behov av engelskundervisning primärt avgränsas genom 

vad kursplanen anger. Lärarna använder således kursplanen för att rama in 

engelskundervisningens innehåll. När väl kursplanens krav är uppfyllda kan 

dock mer göras i undervisningen, säger lärarna vidare. De beskriver att det då 

är sociala och kulturella eller samhällsrelaterade inslag, såsom aktuella 

händelser, som de ofta inkluderar. I båda dessa situationer uttrycker lärarna, på 

samma sätt som samhällsvetarungdomarna, att det ytterst är lärarna själva som 

bestämmer undervisningens innehåll och organisering. Ann-Christin ser det 

dock som att ungdomarna får vara med och planera sin undervisning, på av 

läraren angivna villkor.  Hon förväntar sig därigenom att relationen mellan 

henne och eleverna ska upprätthållas utan motsättningar. Utöver kursplanerna 

så finns det fler styrdokument lärarna säger sig beakta i sin undervisning: 
 

I: Har ni tittat på fler styrdokument än nationella kursplanerna? 
 
Ann-Christin: Ja, inriktningsmålen och naturligtvis Lpf, för 
värdegrunden kommer ju in i allt man diskuterar.  
 
I: Hyr syns programmålen? 
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Ann-Christin: Det syns i vilka artiklar man väljer och vilka 
diskussionsområden man har. För mig är det samhällsinriktningen 
och för dig idrottsinriktningen.  
 
Helena: Det kan vara olika texter man väljer ur läroboken man 
väljer beroende på vilken inriktningen de har.  
 

Ann-Christin utvecklar sin tanke om styrdokumentens betydelse för 

undervisningen något senare i samtalet: 

 

Ann-Christin: Det är styrdokumenten som talar om för mig vad som 
är målet med en kurs, vad ska de uppnå. Det är dem jag utgår ifrån. 
Målen är bestämda och att jag ska komma dit men hur jag kommer 
dit är inte bestämt och där har man en väldig frihet i klasserna att 
bestämma det.  

 
Lärarna påpekar att kursplanen som riktningsgivare för engelskundervisningen 

kompletteras av kraven i programmålen. Dessa krav innebär enligt lärarna att 

programmålen ställer krav på en variation i engelskundervisningens 

organisering mellan program och inriktningar, vilket exempelvis inverkar på 

valet av texter. Det är läraren som bestämmer karaktären på ungdomarnas färd 

mot målen utifrån programmets inriktning.  

Sammanfattningsvis är det styrdokumenten som anger förutsättningarna 

för undervisningen, med andra ord vilka mål som ska uppfyllas och att 

anpassning mot programmets inriktning ska ske. Vidare framhåller lärarna att 

det är de som har kontrollen över undervisningens innehåll och organisering. 

 

Engelskundervisning för anpassad textproduktion  

 

Lärarna på samhällsvetenskapsprogrammet anger att de i 

engelskundervisningen arbetar för att ungdomarna ska kunna producera texter 

i vilka de använder en mer avancerad engelska. Ann-Christin beskriver det 

hela som att lärarna vill utveckla den engelska som ungdomarna redan har och 

som hon anger som ”informell”: ”Ja, den absolut mer informella, som är 

gångbar i bara vissa sammanhang, inte varierad i språket, inte helt idiomatisk 

heller för de tycker det räcker med att man gör sig förstådd.”  

Samhällsvetarungdomarna ska då inte bara vidga sitt ordförråd och sin 

grammatiska förmåga, utan lära sig regler för produktion av muntlig och 

skriftlig text, såsom hur de ska dispositionsmässigt ställa upp en formell text. 

De får praktisk träning i att skriva enligt dessa formella textmönster, liksom i 

att diskutera och göra jämförelser. Detta sker exempelvis i samband med att de 
diskuterar litterära texter och deltar i debatter. Som ett exempel nämner Ann-
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Christin hur hennes samhällsvetarklass inom ramen för ett ämnesövergripande 

temaarbete får diskutera litteratur från Nordamerika:  

 

Ann-Christin: Nu håller vi på med North America som ett tema 
tillsammans med andra ämnen i arbetslaget. De läser amerikansk 
litteratur för mig och vi tittar på kulturen. Just nu tittar vi på 
ursprungsbilden och diskuterar ’multiculturalism’. De började i går 
och delade in sig i grupper och de fortsätter i dag med att skriva 
korta sammanfattningar vad de diskuterade igår. Sedan ska vi se en 
gammal video och så diskuterar vi den nästa vecka.  

 
Engelsklärarna låter samhällsvetarungdomarna möta olika texter för att de 

därigenom ska få utveckla sin kulturella kunskap. På det hela taget ska inte 

samhällsvetarungdomarnas engelska begränsa dem till deltagande i informella, 

sammanhang. Istället ska de via undervisningen ges tillträde till 

kommunikation i flera olika mer eller mindre formella sammanhang som kan 

inkludera samtal om kultur.   

Ett annat utmärkande drag är att lärarna på samhällsvetenskapsprogrammet 

specifikt nämner att ungdomarna själva får välja vilken dialekt de vill använda 

i sin textproduktion. Jag tolkar det som uttryck för lärarnas intresse för och 

medvetenhet om språket i sig och om dess variationer. Lärarnas mer 

djupgående disciplinära intresse för språket ger sig även tillkänna i strävan 

efter att ungdomarna lär sig behärska en vårdad engelska också i informella 

sammanhang. Ett utslag av detta är att i undervisningen förekommer 

diskussioner av vardagliga ämnen som ungdomar valt, informella samtal i 

rollspel, liksom samtal om innehållet i populärmusik för ungdomar:  
 

Ann-Christin: Musik är väldigt viktigt för många av mina elever, 
och musiktexter. Det är också något vi använder i undervisningen. 
På A-kursen kan det vara att ta in sin text och bara läsa lite för sin 
grupp och prata om varför man tycker om den. På C-kursen gör vi 
en djupare analys.  

 
Lärarna tar i undervisningen in autentiska texter med ett innehåll som de 

uppfattar ligger nära ungdomarnas intressen utanför skolan. Texterna använder 

de för att träna ungdomarna på att analysera och diskutera texter.  
På det hela taget ska samhällsvetarungdomarna kunna tillämpa sin 

språkliga medvetenhet i både formell, skriftspråklig samt muntlig 

textproduktion, liksom i mer vårdad informell textproduktion. Denna 

inriktning på undervisningen vad avser ungdomarnas kommunikativa 

förmågor har en grund i lärarnas tankar om samhällsvetarungdomarnas 

framtida användning av engelska. Lärarna uttrycker att samhällsvetarna har 
tydliga behov: 
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I: Vad riktar ni in dem på för framtid? Vad ska de förberedas för? 
 
Ann-Christin: Kommunikation. Både skriftligt och muntligt. 
Kommunicera i olika sammanhang. De som går engelska C 
förutsätter man ska kunna klara sig i studier eller arbete utomlands. 
De ska fixa det eller om det är en informell kontakt. De ska socialt 
kunna fungera. 
 
Helena: Ja, man ska kunna kommunicera. [---] Att de får den 

kunskap de behöver om de ska studera vidare, ut och resa eller 
jobba utomlands.  

 
Lärarna anger att samhällsvetarna behöver ha kunskaper så att de med 

engelska som kommunikationsmedel kan klara högskolestudier och 

efterföljande arbete samt sitt sociala liv i och utanför Sverige. Utifrån dessa 

skäl går det att förstå lärarnas tal tidigare om att undervisningen ska vara 

inriktad mot främst behärskande av formellt skrivande och argumentation, 

men även viss kunskap om vårdad informell engelska.  

 

Textkonsumtion för kulturell medvetenhet 

 

Förutom att lärarna talar om att engelskundervisningen ska ge kunskaper för 

textproduktion, så menar de även att konsumtion av text i undervisningen ska 

bidra till kunskapsutveckling.  

Lärarna argumenterar för att samhällsvetarungdomarna behöver 

undervisning där muntlig och skriftlig text konsumeras. De bär på ett intresse 

för litteratur och kultur och ser att deras ungdomar har ett behov av att få en 

kulturell inriktning på sin språkliga medvetenhet i engelska. Helena uttrycker 

sina tankar om kulturell medvetenhet: ”Näe, jag tycker det är viktigt att de får 

kulturen med sig till viss del också. Annars kan det bli väldigt fel om de inte 

har med sig det i vissa sammanhang.” Hon berättar om 

samhällsvetarungdomarnas behov av att veta något om kultur för att de ska 

kunna anpassa sig till skiftande sociala och kulturella sammanhang. Ann-

Christin utvecklar detta för att rättfärdiga engelskundervisningens temaläsning 

av litteratur från olika kulturer och tider: 

 
Ann-Christin: Det första vi gör nu i höst är Multicultural Britain. Vi 
tittar på koloniernas litteratur skriven på engelska. De läser var sitt 
verk och vi diskuterar runt det. Sedan på våren så är det 
klassikertemat och då får de välja mer fritt ur det som finns och 
skolan har att erbjuda.  [...] Det är inte bara för att något är 
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populärt så låter vi dem bara läsa det som är populärt. De måste 
också vidga sina kunskaper på något sätt. Det säger också elever 
efteråt ofta att ”Den boken hade jag ju aldrig valt om inte du hade 
föreslagit den, men den här boken kommer jag alltid att bära med 
mig. Så att vi försöker öppna deras ögon för att det finns annat än 
bara det som finns i deras socio-kultur kanske.   

 

Engelskämnet, som ett av flera ämnen i temat ’Multicultural Britain’, ska 

bidra till kunskaper om en skönlitterär textkanon. Ann-Christin återkommer 

till det litterära inslaget i undervisningen då hon talar om att hon medverkar i 

ett temaprojekt där samhällsvetarna läser amerikansk litteratur och diskuterar 

kulturen. Via läsning av litteratur ska samhällsvetarna bli delaktiga i ett 

kulturarv. Samhällsvetarungdomar har ett behov av denna kulturella profil på 

undervisningen, hävdar Ann-Christin, utifrån att hon tillskriver dem besitta en 

begränsad ”socio-kultur”.  

Ett annat exempel på litterärt inriktad undervisning är när Ann-Christin 

anger att hon använder sig av Youtube för att låta samhällsvetarungdomarna 

lyssna på poeter som läser sin poesi. Hon vill ge ungdomarna en vidgad 

kulturell utveckling samtidigt som hon tränar dem i textanalys. I ett längre 

perspektiv ser hon ett skäl till denna undervisning i det att 

samhällsvetarungdomarna i framtiden ska kunna hantera diskussioner om ett 

litterärt kulturarv.  

De båda lärarna motiverar sammanfattningsvis undervisningen utifrån att 

ungdomarna ska få möjlighet att utveckla sina språkfärdigheter efter vad de 

som lärare ser att ungdomarna behöver språket till, såsom att kunna diskutera 

litteratur. Lärarnas förhållningssätt ger samhällsvetarungdomar en 

engelskundervisning genom vilken de kan vinna tillträde till ett vidgat socialt 

sammanhang utanför skolan. 

 

7.3 Samhällsvetenskapsprogrammet och 
undervisningen, en sammanfattning 

 

Som avslutning på detta kapitel ger jag här en sammanfattande beskrivning av 

ungdomarnas och lärarnas tal om undervisningen på 

samhällsvetenskapsprogrammet. Sammanfattningen disponerar jag utefter 

frågan ur syftet om hur lärare och ungdomar på olika program uppfattar 

undervisningens innehåll och organisering i gymnasieskolans 

engelskundervisning? 

Samhällsvetarungdomarnas och lärarnas perspektiv på 

engelskundervisningen överensstämmer i så måtto att båda eftersträvar 

textanalys och fördjupade kunskaper om engelska språket. Ungdomarna är 
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dock kritiska till lärarnas begränsningar av undervisningens innehåll, såsom 

exkluderandet av ungdomslitteratur. De vill analysera engelskt språkbruk ur 

olika sociala sammanhang och vinna kunskap om dess variation.  

 

Perspektiv på undervisningens innehåll på 
samhällsvetenskapsprogrammet 

 

Undervisningen på samhällsvetenskapsprogrammet är enligt lärarna och 

ungdomarna inriktad mot att samhällsvetarna ska få kunskap om textmönster, 

ordförråd och grammatik. Med denna kunskap ska de kunna producera texter 

för främst formella sammanhang. Därutöver anger lärarna och ungdomarna att 

undervisningen inbegriper temaläsning och analys av klassisk engelskspråkig 

skönlitteratur. Lärarna berättar vidare att samhällsvetarna även får möta och 

analysera text ur den litterära genren poesi, samt texter från tidigare brittiska 

kolonier inom ramen för projektet ’multicultural Britain’. Lärarna eftersträvar 

att ungdomarna på detta vis ska göras delaktiga i en varierad litterär textkanon 

och nå utvidgade kulturella erfarenheter. Detta är något som Hultin (2006) 

finner även i samhällsvetenskapsprogrammets svenskundervisning och tolkar 

som ett arv med anor i läroverket. 

För lärarna är det av särskild vikt att samhällsvetarungdomarna får del av 

denna fördjupade och mångfacetterade litterära textkanon. De menar att 

samhällsvetarungdomarna därigenom ska kunna delta i framtida 

kommunikation som kräver ingående kunskaper om ett litterärt arv. Med andra 

ord strävar lärarna mot att ungdomarna ska ta till sig värdet av fördjupad 

kunskap om litterära texter. Det är kvalitativa drag i konsumtionen av litterära 

klassiker på samhällsvetenskapsprogrammet som känns igen även från andra 

studier av litteraturundervisning på programmet, såsom Malmgrens (1992) och 

Lunds (2006). 

Undervisningen ger sammanfattningsvis utrymme för fokus på fakta, som 

Rosvall (2011) beskriver det i sin studie av en samhällsvetarklass. Dessutom 

ges utrymme för en argumenterande och jämförande undervisning med särskilt 

fokus på skönlitterära texter.  

Vad avser inriktningen mot formellt språkbruk och en litterär kanon, så 

argumenterar engelsklärarna även för denna utifrån att de tillskriver 

ungdomarna en begränsad förmåga att använda engelska samt att ungdomarna 

besitter en medvetenhet om kultur som är anpassad till informella sociala och 

kulturella sammanhang utanför skolan. Genom undervisningens innehåll och 

ett fokus på en skönlitterär textkanon ska ungdomarna utvecklas, så att de kan 

kommunicera muntligt och skriftligt i både studier och efterföljande arbete, 

liksom i socialt liv utanför studier och arbete. Ungdomarna ska på det hela 

taget nå utökat socialt tillträde.  
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Perspektiv på undervisningens organisering på 
samhällsvetenskapsprogrammet  

 
På samhällsvetenskapsprogrammet beskriver lärarna och ungdomarna att 

lärarna organiserar undervisningen på programmet i förhållande till 

styrdokumentens övergripande krav. Ungdomarna uppfattar dessutom att 

lärarna formar undervisningen med stöd i akademisk kompetens samt utifrån 

en existerande tradition. Lärarna å sin sida tillägger att när väl kursplanens 

krav är uppfyllda så kan de själva välja hur de vill utforma sin undervisning.  

Ungdomarna menar vidare att utöver lärarna så har betygskriterierna en 

viss inverkan på undervisningens innehåll och organisering. Särskilt 

betygskriterierna uppfattar de leder till att grammatik får en framträdande roll i 

undervisningen. Grammatiken använder lärarna för att på ett enkelt sätt kunna 

kvantifiera kunskap och få underlag för att sätta betyg. Utifrån Rosvall (2011) 

kan denna situation beskrivas som att när lärare ska sätta betyg, så prioriterar 

de fakta istället för tillämpning av kunskap, då fakta är lättare att fokusera i en 

bedömning. Detta villkor avgränsar då talet om vilket handlande som är 

möjligt i undervisningspraktiken. Lärarna anger å sin sida att de försöker 

uppfylla kursplanens målformuleringar. Ibland får även ungdomarna vara med 

och argumentera för undervisningsinslag. Lärarna betonar dock att elevernas 

förslag måste möta kursplanens krav för att lärarna ska kunna acceptera dem.  

Lärarna lyfter även fram att programmålen har en inverkan på 

undervisningen med dess krav på anpassning av undervisning efter 

gymnasieprogram. Konkret innebär detta att de bland annat anpassar textval 

och diskussionsämnen till de programspecifika målen. Syftet med 

undervisningen ser de som att samhällsvetarungdomarna ska uppnå förmågor i 

engelska, som skiljer ut dem från ungdomar på andra program. Lärarna 

försöker tillgodose samhällsvetarnas framtida behov av engelskkunskaper för 

studier, arbete utomlands samt deltagande i kommunikation i samhället vilken 

kräver en fördjupad kulturell kunskap och anpassning.  

 

Samhällsvetarungdomarnas kritik av undervisningens innehåll  

 

Samhällsvetarungdomarna har inga invändningar mot att lärarna organiserar 

undervisningen. Däremot är de kritiska till undervisningens innehåll. De 

menar att inriktningen mot skriftlig textproduktion för formella sammanhang 

begränsar deras utveckling i engelska. Dessutom anser de att de analyser de 

gör i undervisningen bör utgå från ett vidare spektrum av sociala sammanhang 

än vad pågående undervisning erbjuder. Muntliga texter, såsom musiktexter, 

från deras egen vardag och texter på dialekt vill de få in i undervisningen och 

reflektera över. Det är texter som inte tillhandahåller kunskaper med direkt 

anknytning till användbarhet i framtida högre studier eller yrke. Dessa texter 
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vill de analysera och diskutera. Det uttalade syftet med ett ändrat innehåll i 

undervisningen är att de vill utveckla sina kunskaper om det engelska språket 

och kulturen. Samhällsvetarna bär på ett intresse för kunskap om det engelska 

språket och kultur vilket jag tolkar har sin grund i det som lärare i Linnells 

studie (1999) beskriver som ett humanistiskt specialintresse bland dessa 

ungdomar för människor och resor.  

Samhällsvetarungdomarna är även kritiska mot lärarnas val av litterära 

texter. Deras kritik vänder sig mot att litteraturen uteslutande är skriven för 

vuxna och att det är äldre litteratur. De efterfrågar skönlitteratur för ungdomar, 

som de får läsa och analysera i undervisningen. Lund (2006) ser att 

samhällsvetarungdomar uttrycker en liknande inriktning när de talar om sin 

svenskundervisning. De kopplar samman sitt läs- och skrivintresse med 

skolans undervisning.  

Som helhet vill samhällsvetarungdomarna i sin engelskundervisning nå en 

ökad medvetenhet om engelskans variation i olika sociala och kulturella 

sammanhang.  
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8. ENGELSKUNDERVISNING PÅ 

YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM: 

ELPROGRAMMET SAMT HOTELL- 

OCH RESTAURANGPROGRAMMET 

Detta kapitel ägnas åt textanalys av intervjuer med ungdomar och lärare på de 

två yrkesförberedande programmen: elprogrammet och hotell- och 

restaurangprogrammet, om deras perspektiv på engelskundervisningens 

organisering och innehåll.  

I en introducerande beskrivning vill jag först framhålla att ungdomarna på 

yrkesförberedande program tillskriver läraren den ledande kontrollen över 

undervisningens organisering. Vad gäller engelskundervisningens innehåll, 

berättar ungdomarna att undervisningen huvudsakligen är inriktad mot att de 

ska lära sig grundläggande språkliga kunskaper i engelska. De är kritiska mot 

denna undervisning, främst utifrån att de önskar en inriktning mot mer muntlig 

kommunikation. Dessutom vill de lära sig engelska som är mer anpassad till 

programmets yrkesområde. De motiverar denna strävan genom att hänvisa till 

de sammanhang utanför skolan där de tänker sig ha nytta av kunskaperna i 

engelska. Engelska utgör för ungdomarna ett färdighetsämne som används 

praktiskt i vardagen 

Engelsklärarna på de båda yrkesprogrammen anger att de ser det som 

väsentligt att de texter de använder i undervisningen har en anknytning till 

ungdomarnas vardagsliv både i och utanför den sektor de utbildas för. De 

uppfattar att därigenom kan engelskundervisningen vinna ungdomarnas 

intresse. Ett annat syfte som lärarna ser med textvalet är att texterna kan vidga 

ungdomarnas begränsade erfarenheter. Lärarna låter därför ungdomarna möta 

facktexter, lärobokstexter, film samt samtida litteratur. Lärarna uppger att 

syftet med undervisningen i sin helhet är att yrkesungdomarna ska lära sig att 

kommunicera i vardagliga sammanhang. Mot bakgrund av detta mål fokuserar 

de på att ge ungdomarna grundläggande språkkunskaper. De prioriterar främst 

ett vidgat ordförråd, omfattande både ett allmänt ordförråd och fackord. 
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Därutöver erbjuds ungdomarna enklare grammatikkunskaper, som de ska 

kunna använda relativt korrekt när de kommunicerar via skrift.  

I organiseringen av undervisningen betonar lärarna att de har att följa 

styrdokumenten noga och anpassa engelskundervisningen till det program 

ungdomarna går på. 

 

8.1 Yrkesungdomar och engelskundervisning 

 

Följande delkapitel om engelskundervisning på yrkesförberedande program 

följer dispositionen för tidigare beskrivningar av engelskundervisningen på 

naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Först ger 

textanalysen ungdomarnas beskrivningar av villkor för undervisningens 

organisering. Därefter fokuserar analysen ungdomarnas bild av 

undervisningens innehåll.  

 

Läraren som ledare och styrdokumentens krav 

 

Ungdomarna på elprogrammet ger i samtalen uttryck för att betygen och 

betygskriterierna, vilka utgör en del av kursplanen, påverkar den 

engelskundervisning som läraren utformar för dem: 
 

I: Vad är det skolans engelska handlar om egentligen då? Vad får 
man egentligen lära sig? 
 
Markus: Att få ett betyg. De ska se vad vi kan för att vi ska kunna få 
ett betyg.   
 
Simon: Grammatik, uttal. 
 

Markus: Hur man kan formulera sig.  
 
I: Varför kollar de detta? 

 

Markus: Det är lätt att betygsätta. Då ser de om det är rätt eller fel.    

 
Lärarnas roll som ’kunskapsmätare’ eller betygsättare kopplar ungdomarna 

samman med undervisningens fokus på baskunskaper i språket i form av 

grammatik, uttal och formuleringsförmåga. Läraren organiserar 

undervisningen för att lätt kunna bedöma ungdomarnas kunskaper i engelska 

och därefter sätta betyg. Moa på hotell- och restaurangprogrammet ser även att 
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undervisningens inriktning mot skriftlig framställningsform kan härledas ur 

betygen:   
 

Moa: Vi pratar liksom inte så mycket på engelskan… Vi har ju 
mer… alltså läraren ser ju oss… Det är lättare för henne att sätta 
betyg på oss genom att hon har allt skriftligt och därför så pratar vi 
inte så mycket.  

 
Moa anser att förhållandet att läraren inriktar undervisningen mot skriftspråk 

beror på att därigenom kan ett konkret underlag för bedömning erhållas. 

Ungdomar på elprogrammet har samma argumentationslinje och ger denna 

undervisning sitt stöd: 
 

Simon: Ja, det är väl därför de vill ha det skriftligt istället för prat, 
för då kan de kolla i pappren.  
 
Markus: Lättare med att få betygsunderlag, se det framför sig. 
 
I: Men är det ni som vill att läraren kontrollerar? 
 
Markus: Det är klart att man vill det om man är bra. Man vill ju ha 

bra betyg.   
 

De elever som tror sig kunna erhålla bra betyg är positiva till att läraren 

kontrollerar undervisningen och till en inriktning mot skriftlig produktion och 

grammatik. Samtidigt är de kritiska till att undervisningen i alltför liten grad 

ger dem möjligheter att utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga.  

Vidare framhåller ungdomarna att kursplanen påverkar undervisningens 

organisering. Kursplanen sätter gränser för vad läraren kan göra i 

undervisningen, med den påföljden att ungdomarna inte ser sig ha något 

utrymme att påverka undervisningen:  
 

Micke: Ja, alltså de har ju sin plan och de har planerat i början av 
terminen och det är nog mycket jobb att göra det. Det är nog inte 
det enklaste. Om sedan eleverna kommer in och vill ändra på det, 
då är det självklart att det blir mer arbete för läraren. Att sitta vid 
sidan av lektionerna och planera igen. För de har ju kursplaner att 
gå efter.  

 

På samma sätt som Micke så ser Moa att läraren, med hänvisning till 

kursplanen, begränsar ungdomarnas deltagande i organiseringen av 

undervisningen: 
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Moa: Vi elever får aldrig chansen att lägga fram nya idéer. Vår 
engelsklärare har ju en plan över hela kursen och sedan ska man 
göra det, kursplanen. Det är som i början av terminen då S går 
igenom kursplanen då vet vi ju redan vad vi ska göra. Vad som ska 
ingå i kursen. Det går inte att ändra på den kursplanen tydligen.  
 
I: Det verkar inte som att X och andra lärare lyssnar så mycket på 
er? 
 
Moa: De lyssnar, men jag vet inte om lärarna kan göra så mycket, 

om de måste följa den kursplan som de har. Jag vet inte om de 
själva kan ändra den för de har ju en kursplan som de måste följa, 
som de ska undervisa till oss.  

 
Moa och Micke menar att läraren nogsamt måste följa kursplanen och 

realisera dess innehåll i engelskundervisningen. Mot denna bakgrund ser de ett 

skäl till varför läraren inte lyssnar i nämnvärd utsträckning på ungdomarna 

inför undervisningens organisering. Även ungdomarna på elprogrammet 

berättar att de ser det som att det är läraren och styrdokumenten som sätter 

gränserna för engelskundervisningen i klassrummet: ”Nämen de [lärarna] har 

det som argument att de har Skolverket bakom sig och målen för vad vi ska 

kunna då vi går ut.”  

Ungdomarna på yrkesförberedande program ger sammantaget uttryck för 

uppfattningen att det är läraren som avgör engelskundervisningens konkreta 

gestaltning eller organisering med stöd i styrdokument. Ungdomarnas röster 

får inte någon reell betydelse. Yrkesungdomarna ser således kritiskt på 

styrdokumentens och ytterst lärarnas kontroll över undervisningens 

organisering.  

Genom sin ledande position har läraren en möjlighet, hävdar ungdomarna, 

att inom ramarna för vad styrdokumenten anger kunna påverka 

undervisningens innehåll på ett för yrkesungdomarna positivt sätt. Micke 

uttrycker i linje med detta att motivationen till att läsa engelska för ungdomar 

på yrkesprogram har att göra med om de kan se att läraren låter dem möta en 

undervisning som är aktuell och berör dem: 
 

Micke: Engelskan måste nog knyta an till någonting vi läser för att 
vara intressant, så man ser någon mening med det. För det är svårt 
att se någon mening med det som det är nu, när det bara flyter på, 
lite flytande varför man egentligen läser det, som det är nu. 

 

Micke uttrycker att läraren kan och bör utforma en undervisning där 

ungdomarna får möta ett innehåll som är av intresse för deras inriktning mot 

en specifik sektor. Sammanfattningsvis beskriver ungdomarna att läraren har 

makten och ansvaret för undervisningens organisering, utifrån att 
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styrdokumentens innehåll ska förverkligas. I denna undervisning önskar 

ungdomarna att läraren försöker väcka deras intresse för engelska genom att 

anknyta undervisningen till programmets inriktning. Den position ungdomarna 

tillskriver sig själva vill jag beskriva som att de är avnämare av den 

undervisning som lärare organiserar. 

 

(Re)produktion av text och baskunskaper 

 

Yrkesungdomarna berättar att deras engelskundervisning har en inriktning mot 

vad som översiktligt kan beskrivas som basfärdigheter i språk. 

Undervisningen handlar mycket om att svara skriftligt på reproducerande 

uppgifter. Markus på elprogrammet beskriver den innehållsliga karaktären på 

dessa övningar: ”Massor utav glosor och … texter där ord är borttagna, där du 

ska fylla i, ’it is’ och ’are’, mycket grammatik.” Det är en undervisning där 

ungdomarna uppfattar att de ska visa prov på att de som individer klarar av att 

stava korrekt, använda rätt ord och tillämpa engelsk grammatik i strukturerade 

övningar. Simon och Markus på elprogrammet tillägger i linje med detta att 

deras vardagliga engelska med slang säkert skulle undvikas av lärarna då, som 

Simon säger: ”Engelskläraren vill ha riktig engelska, alltså artigt språk och 

fullständiga meningar.” Det är beskrivningar som pekar mot att 

yrkesungdomarna ser att engelsklärarna främst arbetar för att yrkesungdomar 

ska kunna reproducera grundläggande språkliga strukturer och uppvisa ett 

basförråd av engelska ord och fraser i skriven text. Denna språkgrund ser 

ungdomarna inte som något de vill vara helt utan: 

 

I: Behövs skolengelska då? 
 
Moa: Ja, jag tror det är en bra grund till vad man kan lära sig på 
fritiden.  
[Kort avbrott p g a störande ljud] 
 

I: Vad får ni i skolans engelskundervisning? 
 
Elin: Basen. 
 
Moa: Grunden, så bygger man på det själv på fritiden. Vad man nu 
gillar att göra och där engelskan finns med.  

 
Ungdomarna på hotell- och restaurangprogrammet tycker att det finns relevans 

i att undervisningen inriktas mot grundläggande språkfärdigheter som kan 

användas i vardagliga sammanhang utanför skolan. Ungdomarna på 
elprogrammet instämmer i detta. Simon ger en förklaring: ”Ja, annars [utan 
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skolans engelskundervisning] hade man inte utvecklats så mycket. [...] Hur 

man ska använda den. Hur man gör riktiga meningar, alltså grammatik.” 

Samtidigt uttrycker Simon och Markus att de ser engelskundervisningen på 

programmet som en repetitionskurs från grundskolan. Ungdomarna på hotell- 

och restaurangprogrammet antar en kritisk hållning. De menar att den rådande 

undervisningens inriktning är alltför ensidig och tar utrymme från annat som 

är väsentligt för dem: 
 

Elin: Så därför kanske många inte tycker om engelska, för man bara 
sitter och skriver, grammatik och sånt. Det hade varit mycket 

roligare om man pratat mer och gjort övningar.  
 
Micke: Om inte annat så hade man lärt sig mycket. Användbar 
kunskap. Att kunna skillnaden mellan adjektiv och adverb vet jag 
inte meningen med annat än om man ska jobba med språk.   
 
Moa: Absolut. 

 
Elin, Micke och Moa uttrycker missnöje med engelskundervisningens innehåll 

och dess inriktning mot skrivövningar och en uppfattat teoretisk grammatik.  

Deras uppfattning om grammatiken skiljer sig till viss del från den som Simon 

på elprogrammet givit uttryck för. Han har uppfattat att det i högre grad 

handlar om en tillämpad grammatik, som ska ge ungdomarna större 

möjligheter att delta i vardagslivet utanför skolan. 

Ett annat drag som avtecknar sig i Elins tal är en strävan efter mer muntlig 

kommunikation. Micke och Moa menar att en muntlig kommunikation skulle 

vara mer användbar i de egna yrkessammanhangen utanför skolan: 
 

I: Om en kollega på en restaurang skulle säga att ni kan bra 
engelska, vad krävs då? 
 
Moa: Då måste man kunna kommunicera. Grammatiken spelar då 

ingen roll, bara man kan kommunicera. … Sen måste man kunna 
beskriva vad det är för mat. Sedan är det samma sak med viner och 
drycker.  
 
Micke: Ja, det gäller allt.  
 
Moa: Ja, och om det kommer en muslim så måste man veta vad de 
inte får äta och vad man får säga. Man får inte vara oförskämd. Då 
går de därifrån.  

 
Micke återkommer i den avslutande tredje intervjun med en närmare 

beskrivning av engelskans yrkesanknytning:  
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Micke: Prata och yrkesspecifika saker. Prata engelska är inget 
problem men att prata engelska i ett kök är en helt annan sak.  
 

Moa och Micke talar här om behovet av att kunna använda engelska för att 

hantera kommunikation i yrkessammanhang. De menar att kunskap om 

språkets struktur eller grammatik inte har någon betydelse i de 

sammanhangen. Vad de måste kunna är att anpassa sig i språket till de sociala 

och kulturella situationer de i framtiden kan komma att stå inför i yrket. Även 

ungdomarna på elprogrammet anger att de behöver kunna anpassa sin 

muntliga kommunikation till yrkessammanhang. Markus på elprogrammet 

motiverar behovet av att träna att prata på engelska också utifrån de 

kommunikativa förmågor han säger att de har i dag: ”Ja, vi är bättre på att 

förstå än att göra oss förstådda.” Det ligger i Markus uttalande en föreställning 

om att engelskundervisningens innehåll behöver riktas in mot att den ska ge 

yrkesungdomarna en grundläggande, vardagligt användbar kommunikativ 

förmåga.  

Markus tal om att de som elever inte är så bra på att göra sig förstådda kan 

också ses mot bakgrund av att yrkesungdomarna inte nämner någon aktivitet i 

sin undervisning där de får träning i att föra en fri dialog, till exempel genom 

en öppen argumentation eller diskussion om innehållet i en text: 
 

I: Om ni skulle välja musiktexter [att ta upp i engelsklektionen], vad 
skulle ni gå på då? 
 
Markus: Någonting man skulle kunna diskutera, samhällsproblem, 
som vad som händer med klimatet. Det finns ju musik om allt. Något 
som berör oss.  
 
Simon: Så kan man diskutera det sedan.  
 
I: När ni nu lyssnar på musik i engelskan vad går de på då? 

 
Simon: Då tar de någon perfekt musik där man verkligen hör vad de 
säger.  
 
Markus: Det är inget man kan prata om. 
 
Simon: Näe, inget man kan diskutera efteråt.  [---] 

 

Simon: Ja, något aktuellt ämne [kan läraren ta upp till diskussion].  
 
Markus: Ja, få diskutera en fördom eller något, få argumentera.  
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Simon: Det är viktigt att kunna diskutera.  

 
Ungdomarna efterlyser mer möjligheter till argumentation och diskussion i 

undervisningen. Markus och Simon nämner dock att de har genomfört 

muntligt föredrag, men de ser det inte som någon återkommande aktivitet, då 

som Markus uttrycker det: ”Det var någon gång vi fick muntligt förklara något 

inför de andra i klassen.” Behovet av muntlig kommunikation bottnar även i 

ungdomarnas egna erfarenheter utanför skolan där de använder sin engelska i 

sociala sammanhang på internet för att nå delaktighet i social gemenskap. 

Båda programmens ungdomar påpekar dessutom att muntlig kommunikation 

på engelska är vanligt förekommande tillämpning av engelska i deras framtida 

yrkesliv.  

Vidare producerar ungdomarna på elprogrammet text med anknytning till 

yrkesområdet:  

 

Andreas: Vi får en del fackengelska av engelskläraren… vi 
översätter en manual, ser en film och gör en presentation. 
 
Simon: Där ska vi använda ord vi lärt oss. Vi har fått göra en egen 
ordlista. Den var inte korrekt ens.  

 
Ungdomarna får arbeta med att skriva en översättning av en fackmanual, ge en 

muntlig presentation där de använder fackengelska samt göra gloslistor med 

fackord på engelska. Anpassningen av ungdomarnas utbildning i engelska till 

deras fackområde stöter dock på problem eftersom engelskläraren inte har 

tillräckliga kunskaper inom yrkesområdet och dess engelska, hävdar Simon. 

Engelskläraren försöker således använda sig av fackengelska i sin 

undervisning, men ungdomarna tycker att detta inte faller väl ut till följd av 

lärarens bristande kompetens. Som ett resultat av rådande situation formulerar 

Andreas att ungdomarna har behov av fler ”fackliga termer”, vilket jag 

översätter till ett adekvat ordförråd som kan användas inom branschen. 

Ungdomarna på hotell- och restaurangprogrammet nämner å sin sida att de 

ibland har ”restaurangord” i sin engelskundervisning. Elin ser dock inte det 

inslaget som betydande: ”Ja, vi lär oss ju den allmänna engelskan, inte den för 

kök.” Det fackengelska inslaget utgör en begränsad del av en undervisning 

som ungdomarna anger som huvudsakligen inriktad mot allmänna, 

grundläggande, språkförmågor.  

Sammanfattningsvis uppfattar jag att ungdomarna är kritiska mot att 

undervisningen huvudsakligen omfattar grundläggande grammatik och 

ordkunskap i skriftliga strukturerade övningar. Denna kritik av innehållet i 

undervisningen innebär med andra ord ett ifrågasättande av lärarnas 

förmedling av baskunskaper för skriftlig textproduktion. Ungdomarna strävar 
istället mot ett undervisningsinnehåll med en mer muntlig kommunikativ 
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inriktning. Detta innehåll vill de dessutom få anpassat till programmets 

branschområde och ungdomars användning av engelska i vardagen utanför 

yrkesarbetet.  

 

Textkonsumtion för förståelse och skrivande, men inte 
allmänbildning  

 

Yrkesungdomarna får i sin undervisning konsumera text med syftet att de ska 

visa sin förståelse och förmåga att reflektera över innehållet i texten med stöd 

av förproducerade frågor. De möter då både talad och skriven text. Talad text 

som ungdomarna anger att de ställts inför är film, musik samt lärobokstext, 

vilken läraren spelat upp för dem. När de sett en film eller lyssnat på musik, så 

har denna aktivitet inte följts av någon diskussion, vilket ungdomarna önskar 

hade varit fallet. Lärobokstexten har inte heller utgjort underlag för fri 

diskussion av innehållet utan fungerat som underlag för uttalsträning, 

översättning samt för att tillhandahålla svar på lärobokens textfrågor: 
 

I: Vad händer en typisk lektion? 
 
Moa: Vi läser eller lyssnar på en text och sedan översätter den 

 
Micke: … svarar på frågor om den.   
 
Elin: Oftast är det ett band som läser upp texten och vi följer med 
för att vi ska veta hur det uttalas. Vi lyssnar och skriver svaren. Det 
blir inte att vi pratar någonting.  

 
 

Läraren bjuder alltså inte in till samtal eller diskussion av texterna. Istället ska 

ungdomarna skriftligt redovisa sin förståelse av textinnehållet. 

Vad avser undervisningstexternas innehåll så uppger yrkesungdomarna att 

texter med en yrkesanknytning inte utgör någon påtaglig andel av de skrivna 

texter de möter i undervisningen. Denna situation utgör en kontrast till 

ungdomarnas beskrivning av egen användning av engelska efter gymnasiet. I 

denna framtid anger ungdomarna att de kommer att stöta på skriven engelska i 

yrkessituationer. Hotell- och restaurangungdomarna talar i det sammanhanget 

om sitt behov av engelska för restaurangpraktiker, medan Andreas på 

elprogrammet beskriver att: ”När man reser och inom en del företag, om man 

jobbar utomlands. Man kommer att läsa mycket manualer på engelska, men 

sen blir det mest att prata engelska.” Andreas betraktar det som att läsning av 

formell facktext, manualer, kommer att utgöra en relevant del av 
arbetsuppgifterna, förutom att kunna genomföra muntlig kommunikation.  
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Utöver lärobokstext så utgör skönlitterära texter en textgenre som 

yrkesungdomarna möter i undervisningen. Det är då, enligt ungdomarna, 

frågan om läsning av böcker med främst en relativt nutida och populär 

ungdomsinriktning: 

 

I: Så böckerna ni läser nu kräver inte att ni behöver kunna så 
mycket engelska?  
 
Moa: Jag läser Bridget Jones dagbok och det är mycket brittiska, 
svåra ord, som man inte är van vid eftersom jag kollar mycket på 

amerikansk film. Men man får ändå ett sammanhang i meningarna.  

 
På samma sätt som Moa, läser Elin och Micke böcker av mer populärlitterärt 

slag. Ungdomarna på elprogrammet läser också böcker. De talar om att de fått 

läsa skönlitteratur på engelska som de beskriver mer som tillhörande genren 

barnböcker. Det är följaktligen inte språkligt krävande skönlitteratur som 

ungdomarna på yrkesprogrammen får läsa.  

Ungdomarna uppfattar att syftet med bokläsning är att de ska få en 

fortsättning på det språkligt orienterade färdighetslärande de i övrigt uppfattar 

sig möta i engelskundervisningen. För yrkesungdomarna handlar inte 

konsumtion av litteratur om att läsa klassisk skönlitteratur.  

Sammantaget ser yrkesungdomarna att i undervisningen är syftet att de ska 

ta till sig basala språkkunskaper för att kunna hantera engelska i vardagen. 

Simon ger sitt stöd för den engelskundervisning som ungdomarna på 

yrkesförberedande program möter: ”Man [Engelskundervisningen] utvecklar 

så att man kan förstå engelskan bättre över huvud taget, både på jobbet och på 

fritiden.” Engelskundervisningen har som syfte att verka för att ungdomarna 

uppnår en allmän språkförmåga att förstå engelsk kommunikation. Bristen i 

undervisningens innehåll ligger enligt ungdomarna främst i att de inte får lära 

sig att göra sig förstådda genom muntlig kommunikation. Därutöver ser de sig 

behöva fördjupa sina kunskaper om engelska för yrkesarbete inom den sektor 

som programmet vänder sig mot. 

 

8.2 Yrkesprogrammens lärare och vardagens engelska 

 

Följande delkapitel om engelsklärarna och deras undervisning på 

yrkesförberedande program följer samma disposition som motsvarande 

tidigare avsnitt för lärare på naturvetenskaps- och 

samhällsvetenskapsprogrammet. Detta innebär att i den första delen fokuserar 

jag lärarnas perspektiv på undervisningens organisering. Därefter är det 
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lärarnas uppfattningar om undervisningens innehåll som är föremål för 

textanalys. 

  

Styrande kursplaner och läraren som lyssnande myndighetsperson  

 

Lärarna på de yrkesförberedande programmen framhåller att det finns villkor 

som de måste ta hänsyn till när de formar undervisningen. För det första anger 

de att engelskundervisningen ska kunna härledas ur gällande styrdokument. 

Tom, som undervisar på hotell- och restaurangprogrammet, påpekar i 

överensstämmelse med denna linje att: ”Ja, vi måste följa betygskriterierna [i 

kursplanen] förstås men de är inte alltid jätteklara.” Även engelsklärarna på 

elprogrammet framhåller att kursplanen inverkar på organiseringen av 

yrkesklassens engelskundervisning: 
 

Monika: Ja, boken styr ju en del … Kursplanen kollar jag och den 
tycker ju eleverna är mastig i början och tråkig när vi ska titta på 
den. Jag brukar återkomma till den.  
 
Ulf: Kursplanen nuddar du ju vid vad du än tar upp. Man sitter ju 
aldrig och läser den och bockar av. Det får komma in i efterhand.  

 
Monika: Jag brukar visa dem, titta här nu. Nu har vi gjort det i 
kursplanen. 

 
Kursplanen har en funktion av att ge den ram inom vilken undervisningens 

innehåll ska befinna sig. Ulf stämmer av sin undervisning mot kursplanen i 

efterhand och översiktligt, medan Monika använder kursplanen mer 

kontinuerligt och samvetsgrant. Hon nyttjar även kursplanen för att inför 

ungdomarna motivera vad de gör i undervisningen. Ungdomarnas medverkan i 

organiseringen av undervisningen är dock av vikt påpekar lärarna: 

 

Tom: Sedan vill man ha ett ge och ta och förstå deras situation och 
vad de har besvär med och är intresserade av. Så gott det går tycker 
jag om att ha ett ge och ta med eleven. Det är inte alltid man får det, 
men på något sätt, på någon nivå. Det tror jag att jag värderar 
högst. Att man förstår varandra. Jag måste sätta målen genom 
yrket, men att de är med i den processen. 
 
Gunilla: Klokt sagt, för jag är lite kvar i det gamla nu. Jag läser 
Per-Anders Fogelström nu och det gamla var att läraren var 
myndighetsutövare och eleven skulle bara lyssna, men nu är det en 
kommunikation och du och eleverna är på samma nivå. Det är 
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jätteintressant hur det har förändrats. Det är skönt. Ok, de är inte 
dina jämlikar. Du är fortfarande myndighetsutövare, men samtalet 
kan bli ett helt annat, när man känner att man är på någorlunda 
samma nivå och de känner att du drar dem uppåt, framåt.  

 

Tom: Man kan inte vara kompis.  
 
I: Vad ska de lita på hos dig, ha tillit till? Vad krävs det för att 
eleven ska ha tillit till dig i din undervisning förutom din kunskap i 
engelska? 

  
Tom: Att jag är rättvis, att jag lyssnar också till vad de säger. Att 
jag har rimliga krav.  
 

Lärarna ser sig själva som ledare och myndighetspersoner som arbetar inom 

ramen för styrdokumenten, men de vill under de förutsättningar som råder få 

med ungdomarnas röster. Även elprogrammets lärare talar om betydelsen av 

ungdomarnas medverkan, såsom Ulf: ”Att de svarar tillbaka och att man får 

kontakt med dem, så att de är på ens sida och vi tillsammans jobbar mot 

målet.” Ungdomarna är dock inte med i planeringen av undervisningen utifrån 

kursplanen: 

  

Monika: Ja, vi tittar bara på den. De är inte mottagliga för mer, 
men jag brukar återkomma till den.  

 

I: Brukar du Ulf visa upp kursplanen och arbeta med eleverna med 
den? Jag är inte ute efter att kontrollera nu… 

 

Ulf: Nej, men de får bara titta på den och så jämför jag 
betygskriterierna. Pekar på skillnader om de siktar på högre betyg 
än G. 

 

Det är inte fråga om att yrkesungdomarna är med och argumenterar för ett 

visst innehåll med hänsynstagande till styrdokumenten. Monika och Ulf ger 

information om kursplanens innehåll. Inte heller Gunilla och Tom nämner 

någon form av diskussion med ungdomarna kring undervisningen i relation till 

styrdokument.   

Sammanfattningsvis anger lärarna att det är de som organiserar 

undervisningen med uppmärksamhet på de krav som ställs i kursplanen med 

betygskriterierna. Lärarna ser sig själva mer eller mindre som verkställare av 

kursplanen, men samtidigt anser de att dialog med ungdomarna är av vikt för 

att få med deras synpunkter i den undervisning som de som lärare formar. 

 



138 

Textproduktion för vardagen och ungdomarnas brister  

 

Lärarna på de båda yrkesprogrammen framhåller att de ser att det 

undervisningsinnehåll de erbjuder yrkesungdomar handlar om att ungdomarna 

ska få grundläggande kunskaper i engelska för produktion av text. Någon 

avancerad språklig förmåga ska inte yrkesungdomarna utveckla. Som en 

konsekvens av detta får lärandet av ord en relevant roll i undervisningen: 
 

I: Vad vill du skicka med eleverna av engelskkunnande för deras 
sociala liv? 

 
Gunilla: Ja, en allmänbas. Jag tänker då på livet, att man har ord 
för vardagligheter, men man ska ju rikta in det mot programmen. 

 
I undervisningen tillskriver lärarna yrkesungdomarna ett behov av ett allmänt 

ordförråd i engelska, men att de också måste anpassa engelskundervisningens 

ordförråd efter programmet. En särskild betydelse anger då Tom och Gunilla 

på hotell- och restaurangprogrammet att lärandet av fackord har:  
 

Tom: Så vi försöker förbereda dem med ordförråd som gäller 
servering, mat, sociala möten.   

 
Gunilla: Jo, men det är säkert så att de kommer att jobba i 
flerspråkiga miljöer, så att de kan ha nytta av sin engelska där. 

 
Lärande av fackord beskriver lärarna som en del av undervisningen, vilket de 

motiverar utifrån den framtida nytta ungdomarna kommer att ha av dessa ord i 

yrket. Lärarna på elprogrammet instämmer och tillägger, i överensstämmelse 

med lärarna på hotell- och restaurangprogrammet, att engelskundervisningen 

förbereder även för vardagslivet. Vad avser undervisningens innehåll så kan 

lärarnas tal på båda programmen så här långt sammanfattas med Gunillas 

kommentar: ”Ja, vårt syfte är att utbilda för livet, inte för skolan.” 

Yrkesungdomarna ska lära sig ord som de kan ha användning för i sin vardag. 

Monika på elprogrammet ser att hon i sin lärarroll på yrkesförberedande 

program har ytterligare ett syfte med ungdomarnas studier av ord i engelska, 

nämligen att förbereda de av elprogrammets elever som ska läsa engelska B 

inför den kursen. Genom att ge dessa ungdomar en undervisning med 

inriktning mot ett allmänt ordförråd menar hon att hon förbereder dem.  

Vad avser textproduktion som ungdomarna tränas i, så omfattar inte den en 

fri muntlig produktion av text där ungdomarna får formulera egna 

ståndpunkter utifrån texter i form av argumentation och diskussion. 

Lärobokens övningar står i centrum där svaren på uppgifterna ges främst i 

skriftlig form. Monika uttrycker att denna inriktning på textproduktionen 
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fyller ett behov hos yrkesungdomarna: ”En del upplever det som tryggt att 

man kör på ett visst sätt. [...] Jag tror det känns bra för dem. Då vet de vad vi 

kommer jobba med.”  Lärarna tillskriver yrkesungdomarna ett behov av 

rutiner för undervisningens genomförande, vilket utgör skälet till att de 

använder lärobokens strukturövningar och textfrågor för kontroll av 

ungdomarnas kunskapsutveckling. Denna inriktning på undervisningen 

grundar sig även i vad lärarna ser att ungdomar på yrkesförberedande program 

har för erfarenheter av och förmågor i engelska: 
 

Monika: De är väl vana att lyssna. De flesta fixar det. Det är 

skrivandet som är det svåra.  [...] 
 
Ulf: Ja, på nationella proven uppsatsdelen där dyker det upp glosor 
som de hämtat utifrån, vardagsvokabulären om man säger så.  
 
Monika: Ja, det håller jag med om.  
 
Ulf: Ibland måste man slå upp, kan man säga så här? Och det kan 
man ofta![...] 
 
Monika: Om jag ska jämföra med teknikprogrammet så har 

elprogrammet svårare att skriva fritt.  

 
Monika på elprogrammet anger att programmets ungdomar brister i sin 

förmåga att formulera sig fritt i skrift. Lärarna på yrkesprogrammen anger i 

samtalen också att skriftlig textproduktion kräver behärskande av grammatisk 

struktur, stavning och uttryck. De talar dock inte om att yrkesungdomarna har 

ett explicit behov av att lära sig regler om dispositionsmönster för skriftlig text 

eller för den delen muntlig text. Inte heller framhåller lärarna att denna 

undervisning behöver omfatta förmågan att kunna producera texter på en 

formell stilnivå. Något som ungdomarna dock klarar bra, enligt Ulf, är att 

uppfatta engelskt tal och att använda sig av vardagliga ord från egna 

sammanhang utanför skolan. Monika instämmer och de båda ger därmed ett 

skäl till att ungdomarna på yrkesförberedande program behöver ägna sig åt att 

utveckla sin skrivförmåga i skolans engelskundervisning och ett vidgat 

ordförråd.  

Samtidigt påpekar lärarna att en inriktning mot en mer avancerad eller 

omfattande mängd av grammatik inte drivs på yrkesförberedande program, till 

skillnad från vad som gäller på studieförberedande program: 
 

Ulf: Jag tror inte lärare på NV känner sig lika fri att ta in texter som 
handlar om situationer ungdomar känner igen.  
 

Monika: De sysslar nog mer med grammatik.  
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Ulf: Deras lärobok är också mer krävande och tar upp mer om 
grammatik.  
 
I: Skiljer sig din engelskundervisning på teknikprogrammet från den 
du har på elprogrammet? 
 
Monika: Ja, på teknikprogramet då blir det mer grammatik. På 
elprogrammet tar jag lätt på grammatiken i jämförelse.  Där är det 
fackorden vi jobbar med.  

 
Ulf och Monika har erfarenhet av undervisning även på studieinriktade 

program. Ulf har undervisat på naturvetenskapsprogrammet och Monika på 

teknikprogrammet. De beskriver undervisningen på elprogrammet som 

inriktad mot enklare grammatik och grammatik i mindre mängd än 

undervisningen på naturvetenskapsprogrammet respektive teknikprogrammet. 

Gunilla ansluter sig till Monikas beskrivning av att grammatiken finns med i 

viss mån i undervisningen på yrkesförberedande program: 

 

Gunilla: Någon slags intro, fånga uppmärksamheten, en dag i 
veckan har vi en liten bit grammatik och dyker det upp i ett 

sammanhang, till exempel rak och omvänd ordföljd, när de ska 
skriva meningar, så tar jag självklart upp det då, men man får inte 
breda ut grammatik över det hela, för då dödar man intresset.  

 

En språklig medvetenhet med utgångspunkt i kännedom om mer avancerad 

grammatik är inte något som lärarna anser att yrkesungdomarna behöver. I 

samtalen med lärarna framkommer att engelskundervisningens innehåll på 

yrkesprogram huvudsakligen är inriktad mot att ungdomarna ska kunna 

använda engelska i vardagen och i den sektor de ska arbeta inom. Lärarna 

argumenterar med den utgångspunkten för att yrkesungdomarnas 

engelskundervisning ska vara inriktad mot grundläggande språkliga förmågor 

samt fackord för specifika yrkessammanhang.   

 

Facktexter och språkligt enklare prosatexter för intresse och 
omvärldsorientering 

 

Tom berättar hur lärarna principiellt arbetar med urvalet av facktexter i 

undervisningen: ”På varje inriktning tänker vi på vad de läser och försöker ha 

texter och saker som intresserar dem och som hör till deras inriktning.” Som 

ett resultat av detta arbete anger lärarna att ungdomarna på yrkesförberedande 
program får läsa texter som ligger deras bransch nära. Lärarna på 
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elprogrammet uttrycker att även elprogrammets ungdomar får en undervisning 

där facktexter används: 
 

Monika: Det kommer in fackord där [i engelskundervisningen]. För 
det är med den engelskan de kommer att klara av att läsa 
instruktioner. Jag plockar in instruktion lite grann. Så att de kan 
klara av det i framtiden. Fackord hittade jag på BBC.  
 
Ulf: Ja, det gör jag också. 

 
Lärarna på elprogrammet motiverar valet av facktexter med att ungdomarna 

ska kunna använda sin engelska inom specifika yrkesinriktade sammanhang i 

framtiden. Ungdomar på yrkesförberedande program ska bli en del av en 

bransch. Indirekt anger detta att det primära för engelsklärarna vid valet av 

texter inte är att förbereda ungdomarna för högskolestudier.  

Vad gäller urvalet av text i övrigt så beskriver lärarna på elprogrammet att 

de använder lärobokens texter. Även hotell- och restaurangprogrammets lärare 

använder lärobokens texter, men de kompletterar dessa med texter utifrån. 

Som ett skäl till varför lärobokens texter används framför lärarna att 

ungdomarna behöver texter som appellerar till deras intressen som ungdomar: 
 

I: Vad är det då som läroboken lyckas med? Vad är det som gör 
dem så intresserade? 
 
Monika: Det är lite från deras egen värld.  
 
Ulf: Ja, de känner igen situationerna som förekommer i texten. 
 
Monika: Ja, nu börjar jag fatta det. Boken är ju riktigt bra på det 
sättet.  
 
I: Vad är det som är deras värld? 

 
Monika: Ja, att de kan identifiera sig med de här personerna.  Jag 
har inte tänkt på det så noga men texterna är nog riktigt bra. Sedan 
har vi och eleverna ibland valt texter i boken som passar just dem 
lite grann. Alltså att de kan känna igen sig.     

 
Ulf och Monika beskriver det som att texterna i läroboken har ett innehåll som 

är lätt för ungdomarna att identifiera sig med genom att de anknyter till ämnen 

som ungdomarna känner igen sig i. Även Gunilla och Tom på hotell- och 

restaurangprogrammet argumenterar för att yrkesungdomar har behov av en 
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anknytning mellan skolans engelska och de sammanhang utanför skolan där 

engelska används, vilket får konsekvenser för undervisningens innehåll: 

 
I: Är det så att ni tar in något från elevernas värld utanför skolan, 
till exempel musik, en chatt på engelska? Kanske en artikel på 
internet som handlar om något de är intresserade av? 
 
Gunilla: Jo, det måste vi göra för att försöka närma oss dem för att 
de över huvud taget ska vara intresserade av vad vi gör. Det är ju 
jätteviktigt.  

 
Tom: Man kan ta musik, radioprogram. Jag tar via podcast nyheter 
direkt och… 
 
Gunilla: Ja, de flesta av de elever på HR jag har tittar inte på 
nyhetsprogram. De vet inte riktigt vad som pågår, till exempel val i 
engelskspråkiga länder, händelser över huvud taget, att följa upp 
händelser, till exempel elfte- september-attentatet på WTC. 
Självklart tar vi då upp det för att hjälpa dem hänga med en liten 
bit.  
 

Tom: Självklart. Vi har svenskproducerade nyheter på lätt engelska. 
Jag har också tagit podcast på stand-up comedians, så kan man ta 
uttryck från det. Sedan har vi amerikanska och brittiska filmer, TV-
shows, The Simpsons, och det tittar de på. Två avsnitt från Friends 
och det är de bekanta med. [---] 
 
I: När tycker HR att det blir intressant?  
 
Gunilla: Knyta an till dem på något sätt. Till deras verklighet, det 
väcker dem. Det måste man ju.  

 
För att intressera ungdomarna för engelskundervisningen använder sig lärarna 

exempelvis av musik, filmer, TV-program som de uppfattar hör till 

ungdomarnas vardagliga liv utanför skolan där de använder engelska. 

Dessutom inkluderar lärarna på båda de yrkesförberedande programmen 

nyheter i undervisningen. Gunilla ser nyheter som ett sätt att hjälpa 

yrkesungdomarna att hänga med i vad som pågår i världen, vilket hon anser att 

de annars inte gör. Tom argumenterar å sin sida för användandet av texter som 

berör ungdomarnas liv utanför skolan, eftersom han utifrån dessa kan leda en 

språkanalys begränsad till engelska uttryck från det dagsaktuella språket. Det 

är då främst ett mer vardagligt och neutralt eller informellt språkbruk som de 
bearbetar. Engelskundervisningen på hotell- och restaurangprogrammet 
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karaktäriseras i lärarnas tal av en anknytning till vardagsengelska och särskilt 

till ungdomarnas sammanhang och intressen utanför skolan.  

På båda yrkesprogrammen tillskriver sammanfattningsvis lärarna 

ungdomarna ett icke uthålligt intresse för engelska i sig. Lärarna försöker 

kompensera för detta genom att anpassa textvalet till de behov och intressen 

som de anser att ungdomarna besitter. Anknytningen till livet utanför skolan 

har dessutom ett vidare syfte än att ta vara på ungdomarnas intressen utanför 

skolan. Genom textvalet ska undervisningen utveckla elevernas förmåga att 

konsumera texter i vardagliga sammanhang både inom och utanför yrket. 

Utöver ett lärande av engelska som ett språkligt redskap för 

kommunikation i vardagen, så har lärarna ett annat övergripande syfte med 

undervisningen. De vill bearbeta ungdomarnas sociala och kulturella 

erfarenheter och detta inte bara genom att låta ungdomarna lyssna på nyheter: 
 

Tom: Vi har ansvar att hjälpa dem se lite vidare och lite bredare. 
Förstå mera.  
 
Gunilla: Ja, men har vi lyckats så reflekterar de över vad vi gjort 
med dem under dagen.   
 
Tom: Ja, vi ger dem livserfarenhet i texter, eller hur! Det gör man 

när man läser en bok till exempel. 
 
I: Det var intressant att höra. Det du lägger fram är ett innehåll, 
livserfarenhet i texter. 
 
Tom: Ja, så tror jag att det är.  
 
Gunilla: Väldigt bra uttryckt.  

 
Tom och Gunilla tillskriver ungdomar på yrkesförberedande program en 

begränsad livserfarenhet. De vill därför vidga deras livserfarenheter och ser 

litterära texter som ett viktigt hjälpmedel för detta ändamål. Textvalet i 

engelskundervisningen rättfärdigas därmed utifrån ett fostrande syfte. 

Samtalet går vidare till hur lärarna inte bara skapar intresse genom anknytning 

till ungdomarnas vardag, utan även vad för slags erfarenheter 

yrkesungdomarna har ett behov av att få, utöver de som de redan har: 

 

Tom: Det kanske är en bra fråga vad som intresserar eleverna, men 
vi som vuxna kanske ska höja kulturmedvetenheten, gränserna. Det 
finns nu en ungdomskultur som är ganska grov eller låg, både här 
och i USA. Vi tar därför saker också som vi försöker inspirera dem 
med och även ge dem lite vidgade vyer.  
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I: På engelska A säger en del lärare att de inte går in så mycket på 
kulturen, gör ni det?   
 
Tom: Det beror på vad man menar med kultur. Jag är lite mer 
intresserad av samhällskunskap än konst och litteratur. Men visst 
det finns klassisk litteratur som man bör ha läst, och någon klassisk 
film som man bör ha sett.  
 
Gunilla: Ja, så det inte bara blir filmer som de redan sett hemma på 
TV på eftermiddagarna. 

 
I: Tar HR del av klassisk litteratur eller är det något man väljer att 
lägga på NV, SP? 
 
Tom: Jag har aldrig kört Shakespeare med någon grupp, men nu 
gör jag det i en NV för jag har en lärarkandidat. Jag tror att HR-
elever skulle klaga mer, men man kanske kan pröva med dem.  
 
Gunilla: Jag kör Juliet i en HR- och HV-grupp, så det är klart man 
ska göra det. Jag tycker absolut de ska kunna få Shakespeare. Jag 
menar, ska det vara finkultur eller kultur för alla? Det är ju 

jätteviktigt att alla har tillgång till det. 
 
Tom: Jag tycker vanlig engelska kan vara svår nog för dem, man 
behöver inte gå in på Shakespeare.  
 
Gunilla: Man kan ta en Shakespeare-scen som jag gör och sedan 
visa på språket då och nu och lukta lite på kulturen. [---] 
Det är något de ska känna till. Det tillhör allmänkunskap, att man 
vet vem Shakespeare är.  
 
I: En glimt ur en litterär kanon? 

 
Gunilla: På ett lättsamt sätt för att det ska kunna införliva det med 
sitt eget liv. Ser de Shakespeare på TV så ska de veta att ja det var 
den gubben. 
 
I: Finns det en risk för elitism, att SP läser mer klassiker? 
 
Gunilla: Ja, och samtidigt har de ett sämre ordförråd. 

 
Den vidgade livserfarenheten beskriver Tom som en fråga om att ”… höja 
kulturmedvetenheten” över den nivå som en ”… ganska grov eller låg” 

ungdomskultur ligger på. Som exempel på vad för slags kunskap som 
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yrkesungdomar är i behov av, så diskuterar lärarna klassisk litteratur och film. 

Gunilla förespråkar lärarens roll som förmedlare av klassisk litteratur till 

yrkesungdomarna. Tom förhåller sig tveksam till en skönlitterär kanon för 

yrkesungdomar, då han uppfattar att de har problem med vardagsengelskan 

och inte behöver mer att arbeta med. Även Gunilla tillskriver ungdomar på 

hotell- och restaurangprogrammet en sämre kunskapsposition än 

samhällsvetarungdomar då hon ser att yrkesungdomarna har ett mer begränsat 

ordförråd. Detta får konsekvenser, menar Gunilla, då bristerna i ordförrådet 

medverkar till att ungdomarna i begränsad omfattning kan läsa klassisk 

litteratur. Yrkesungdomarna får således inte läsa hela verk utan bara utdrag, 

såsom en Shakespeare-scen, för att läraren ska få visa på lingvistiska drag i 

språket och ge översiktlig författarkunskap. Yrkesungdomarna ska få ”… 

lukta lite på kulturen”, påpekar Gunilla. Den undervisning lärarna genomför 

omfattar dock inte en diskussion av texternas innehåll med kopplingar till 

sociala och historiska förändringar. Båda lärarna ser det istället som att 

yrkesungdomar har ett behov av att läraren vidgar deras vyer, visar på andra 

verkligheter och värden än de som förmedlas via den samtida 

ungdomskulturen.  

Lärarna på elprogrammet talar inte om läsning av litteratur i termer av att 

ungdomarna har behov av ökad kulturmedvetenhet. Elprogrammets 

engelsklärare låter ungdomarna läsa böcker för att de ska få skriva en 

recension och visa att de klarar av att läsa en bok på engelska. En 

bokrecension innebär ett visst mått av reflektion över erfarenheter som 

beskrivs i boken, men lärarna anger som främsta skäl till läsningen att 

bokläsning ger elprogrammets ungdomar en träning i läsande och förståelse av 

text. Gunillas tankar om att yrkesungdomar ska få ta del av en litterär kanon 

går inte igen i Monikas och Ulfs tal, eller för den delen Toms tal, om varför 

böcker ska läsas av yrkesungdomar i engelskundervisningen. Lärarna 

uttrycker dock att läsande av hela skönlitterära verk är i sig något som utgör 

en framgång för ungdomarna. Det utgör ett steg i deras utveckling av en 

förmåga till att använda grundläggande engelska för konsumtion av text. 

  

8.3 Yrkesförberedande program och 
engelskundervisningen, en sammanfattning 

 

Följande sammanfattande beskrivning av yrkesungdomarnas och 

engelsklärarnas tal om undervisningen på yrkesförberedande program 

disponerar jag utefter frågan ur syftet om hur lärare och ungdomar uppfattar 

undervisningens innehåll och organisering i engelskundervisningen. 

Ungdomarna och lärarna på yrkesprogrammen uttrycker i många avseenden 

konsensus vad avser engelskundervisningens relevanta inriktning. 
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Perspektiv på undervisningens innehåll på de yrkesförberedande 
programmen 

 

Enligt ungdomarna och lärarna är innehållet i engelskundervisningen på 

yrkesförberedande program inriktat mot att ungdomarna ska få 

grundkunskaper i engelska som de kan använda i vardagliga och 

yrkesrelaterade sammanhang. Både lärarna och ungdomarna beskriver en 

undervisning som fokuserar på grundläggande grammatik och ordförråd samt i 

någon mån fackengelska. Det finns inte uttryck för att ett fritt analyserande 

skrivande eller tal sker, exempelvis efter att ungdomarna läst en bok eller sett 

en film. Hultin (2008) finner att det också i svenskundervisningen på 

yrkesförberedande program finns ett fokus på reproducerande kunskap. 

Undervisningens innehåll omfattar basala språkkunskaper. Även annan 

forskning, med inriktning mot kärnämnesundervisning på yrkesförberedande 

program, visar att undervisning på yrkesprogram inte ger ungdomarna 

möjlighet till en ingående teoretisk fördjupning (Berglund, 2009; Hjelmér, 

2011; Korp, 2006; Nylund & Rosvall, 2011).  

Vidare konstaterar ungdomarna och lärarna att yrkesungdomarna läser 

texter ur främst läroboken samt i någon mån skönlitteratur. De lyssnar även på 

talad text, ofta genom filmvisningar. Det genomförs dock inte konsumtion av 

en klassisk skönlitterär kanon och därigenom en introduktion av ungdomarna i 

en sådan kanon i engelskundervisningen. Flertalet av lärarna anger att de inte 

ser att yrkesungdomar över huvud taget ska behöva läsa klassiskt skönlitterär 

text. Detta förhållande fångar Hultin (2006, s. 51) i relation till svenskämnet 

som att det inte finns något ”tydligt fastslaget litteraturinnehåll” på 

gymnasieskolans yrkesförberedande program. 

Lärarna betonar att ungdomar på yrkesförberedande program behöver ovan 

beskrivna innehållsfokus som en förberedelse inför vardagens sammanhang, i 

yrkeslivet liksom i samhällslivet utanför yrke och skola. De tillskriver 

ungdomarna behov av fackengelska för att de ska klara av textkonsumtion och 

textproduktion inom sitt programs branschområde. Det poängteras även att 

ungdomarna ska utveckla kunskaper som rustar dem för vardaglig, 

engelskspråkig kommunikation i det egna livet utanför yrkeslivet. En av 

lärarna argumenterar i linje med detta för användandet av samtida vardagsnära 

texter i undervisningen utifrån att dessa utvecklar ungdomarnas ordförråd med 

moderna ord och uttryck. Lärarna menar avslutningsvis att yrkesungdomarna 

generellt har brister i grundläggande språkkunskaper, främst i att kunna skriva 

på engelska. Denna tillskrivning utgör då ett skäl för att lärarna bör prioritera 

skriftlig framställning i undervisningsinnehållet på yrkesförberedande 

program. 
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Perspektiv på undervisningens organisering på de yrkesförberedande 
programmen 

 

Vad avser undervisningens organisering så anger både lärarna och 

ungdomarna att lärarna intar en ledande roll. Lärarna är de som kontrollerar 

undervisningens realisering. Samtidigt menar lärarna att de försöker etablera 

en dialog med ungdomarna. Ungdomarna uppfattar dock inte att de kan 

påverka undervisningens organisering och vad som låter sig göras i 

undervisningen. Deras röster får inte utrymme att höras. De ser det som att 

läraren leder undervisningen med uppmärksamhet på styrdokumentens krav. 

Både ungdomarna och lärarna anför att kursplanerna har en betydelsefull 

position och sätter gränser för undervisningen. Ur lärarnas perspektiv är det 

kursplanens krav som primärt ska uppfyllas. Ungdomarna anger att 

betygskriterierna i kursplanen har en särskild inverkan på undervisningen. 

Läraren prioriterar skriftlig framställning och baskunskaper i språket för att få 

underlag för att sätta betyg på ungdomarna. 

Ungdomarna menar dock att lärarna ytterst är de som leder 

undervisningens organisering och att de därigenom har en möjlighet att 

påverka vad som går att göra i undervisningen. Lärarna är också de som 

ungdomarna ser har ansvaret för att de får en undervisning som är av intresse 

för dem. 

 

Yrkesungdomarnas krav på muntlig kommunikation 

 

Liksom lärarna tillskriver yrkesungdomarna sig själva behöva kunskaper som 

de kan använda i yrkeslivet samt vardagslivet. Yrkesungdomarna framför att 

de framförallt behöver utveckla sin förmåga att muntligt kommunicera i 

yrkessammanhang. De behöver med andra ord kunna prata på engelska, samt 

kunna använda ett adekvat ordförråd för sitt kommande yrkesliv. Även andra 

studier, såsom Berglund (2009), kommer fram till att yrkesungdomar vill ha 

en tydlig anknytning mellan teori och praktik, att teorin är användbar för deras 

framtida yrke. Lund (2006), Hill (2007) och Malmgren (1992) finner 

dessutom att yrkesungdomar gör motstånd mot kunskaper som de förstår som 

icke användbara i deras yrkespraktiker. I analogi med detta resonemang 

framför yrkesungdomarna i intervjuerna kritik mot det begränsade inslaget av 

fackengelska. De uttrycker att de behöver i undervisningen mer av kunskap 

som knyter an direkt till deras framtida yrkesvardag.   

Yrkesungdomarna uppger vidare att de i sitt vardagsliv är i behov av 

kunskaper i engelska som gör att de kan delta i muntlig social kommunikation. 

Dessutom efterlyser ungdomar på elprogrammet att de ska få föra fria 

diskussioner med anknytning till aktuella frågor i samhället. I den 
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undervisning de erfarit har de aldrig givits tillfälle att föra en fri muntlig 

argumentation eller att i friare former få diskutera den litteratur som de läser. 

Perspektivet mot det praktiskt tillämpningsbara kommer även till uttryck 

då yrkesungdomarna framhåller att syftet med konsumtion av skönlitteratur är 

att litteraturläsningen ska ge dem grammatiska kunskaper. De talar inte om att 

de genom engelskundervisningen utvecklar några kulturella kunskaper. Detta 

överensstämmer med Thavenius (1999) konklusioner angående kursplanens 

mål för undervisning på yrkesprogram, liksom Lunds (2006) analys av 

yrkesungdomars tal om undervisningen i svenska. Läsningen av texter ser inte 

yrkesungdomarna som inriktad mot att kunna samtala om kultur. De behoven 

framför de inte heller. Skönlitterär läsning ser de istället som en fråga om att 

de ska tillägna sig praktiska språkfärdigheter. Lindberg (2003) beskriver det 

som att undervisningen på yrkesförberedande program fyller en funktion av att 

språk och texter ska bli verktyg för ungdomarna att kunna genomföra en 

praktiskt inriktad uppgift. Engelskundervisning är för de yrkesungdomarna 

främst något de förväntar sig ska vara ett färdighetsämne för yrket och de egna 

sammanhangen utanför yrket.  
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9. PEDAGOGISKA DISKURSER PÅ 

PROGRAMMEN 

 

I detta kapitel analyseras samma undervisningspraktiker som i föregående 

textanalys, men det är nu den diskursiva dimensionen som fokuseras 

(Chouliaraki & Fairclough, 1999). Analysen sker utifrån tredje frågan i syftet, 

som avser vilka dominerande pedagogiska diskurser de intervjuade lärarna och 

ungdomarna bidrar till att utforma för engelskundervisning på olika 

gymnasieprogram och hur de legitimerar kunskapens urval och 

undervisningens organisering. Generaliseringar som gäller lärare eller 

ungdomar i allmänhet finns inte underlag för i studien. När lärare och 

ungdomar omtalas i analysen hänför sig detta följaktligen till den aktuella 

undersökningsgruppen. 

  Kapitlets analys inleder jag med en kort beskrivning av akademiskt 

orienterad diskurs samt yrkes- och vardagsorienterad diskurs. Diskurserna 

utgör en sammanhangsgrundad precisering av Bernsteins (1990, 2000) vertikal 

diskurs respektive horisontell diskurs. I kapitlets nästa steg använder jag de 

två pedagogiska diskurserna, akademiskt orienterad diskurs samt yrkes- och 

vardagsorienterad diskurs, vid analysen av hur dominerande pedagogiska 

diskurser på respektive program formas. 

I studiet av de olika programmens dominerande pedagogiska diskurser 

krävs också en analys av undervisningens diskursiva inramning
27

. Med andra 

ord en analys av vem som lärarna och ungdomarna uppfattar har kontroll över 

den pedagogiska kommunikationen och engelskundervisningens organisering. 

Kunskapens urval (akademiskt orienterad diskurs respektive yrkes- och 

vardagsorienterad diskurs) relateras alltså i analysen av diskursiv inramning 

till undervisningens organisering (svag respektive stark inramning). Analysen 

av diskursiv praktik syftar följaktligen till förståelse av hur ungdomarna och 

lärarna bidrar till att utforma och etablera dominerande pedagogiska diskurser 

på de olika gymnasieprogrammen.   

                                                        
27 I kap 3.2 redogör jag mer ingående för begreppens innebörd. 
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9.1 Akademiskt orienterad diskurs  

 

I en akademiskt orienterad diskurs uttrycker lärarna och ungdomarna, att 

undervisningen ska vara orienterad mot att erbjuda fördjupade disciplinära 

kunskaper som kan rekontextualiseras och vara användbar i olika sociala 

sammanhang. Undervisningen ska initiera ungdomarna i disciplinärt (eller 

begreppsligt) ordnade meningssystem och tillvägagångssätt, vilket gör att 

kunskaperna inte är sammanhangsberoende.  

Strävan i akademiskt orienterad diskurs är att ungdomarna ska få tillträde 

till kunskap vars användning antas vara en förutsättning för att de ska klara av 

högskolestudier, yrkesliv och den förväntade sociala position som deras val av 

program stipulerar. Ungdomarna ska sammantaget kunna gå vidare i en 

disciplinärt anknuten utveckling av kunskaper som förberedelse för framtida 

sociala sammanhang och positioner. 

Akademiskt orienterad diskurs inrymmer två inriktningar, som kan bli mer 

eller mindre framträdande i undervisningen på programmen. Dels en språklig, 

formalistisk inriktning och dels en kommunikativ inriktning. Den språkligt, 

formalistiska inriktningen tar fasta på den tillämpade språkvetenskapens 

områden, med fokus på grammatik (syntax) och ords betydelse samt fraser 

(semantik). Inom den formalistiska inriktningen av akademiskt orienterad 

diskurs fästs vikt vid kunskaper om språkets struktur och korrekta anpassning 

till framförallt formellt språkbruk i officiella samhälleliga sammanhang, 

såsom högre utbildning. Strävan är att både produktion och konsumtion av 

texter av olika slag ska erbjuda sådan kunskapsutveckling.  

Den kommunikativa inriktningen tar fasta på vardagliga såväl som mer 

formella texter och låter ungdomarna genomföra samhällsinriktade eller 

språkinriktade analyser. Inriktningen handlar om en strävan bland ungdomarna 

och lärarna att genom kommunikation utveckla principiella ställningstaganden 

till samhälleliga fenomen, vanligen om språkets betydelse och funktion i det 

sociala eller kulturella livet. Kunskapen som ungdomarna erhåller förväntas 

bidra till deras kommunikativa rörlighet i skiftande sociala sammanhang. 

 

9.2 Yrkes- och vardagsorienterad diskurs  

 

I yrkes- och vardagsorienterad diskurs anger ungdomarna och lärarna att 

undervisningen ska förbereda för specifika sociala arenor. Undervisningen 

uttrycks fokusera på ett sammanhangsbundet eller segmenterat kunskapsurval. 

Innehållet syftar till att vara anpassat för utvecklingen av kunskaper som kan 
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användas i de konkreta, sociala sammanhang som ungdomarna befinner sig i 

eller förväntas bli en del av. De disciplinära kunskaperna med sitt principiella 

ursprung har anpassats för programmets intresseområden (jfr Young, 2006a).  

Yrkes- och vardagsorienterad diskurs uttrycker alltså att ungdomarna ska 

nå tillträde till ett kunskapsurval som har en tydlig kontextuell orientering. I 

diskursen uttrycks en strävan mot att ungdomarna ska uppnå språklig 

kompetens för det aktuella yrkes- eller vardagssammanhanget.  

På motsvarande sätt som akademiskt orienterad diskurs, inrymmer yrkes- 

och vardagsorienterad diskurs dels en språklig, formalistisk inriktning och dels 

en kommunikativ inriktning, vilka kan vara mer eller mindre framträdande i 

undervisningen. I den formalistiska inriktningen prioriterar ungdomarna och 

lärarna det korrekta bruket av grundläggande grammatik, ord och fraser, för 

informella vardagsanknutna sammanhang samt specifika yrkessammanhang. 

Läsande av skönlitteratur fyller sin funktion i denna dimension av att 

ungdomarna får träna sina färdigheter i läsning, varvid litteraturens innehåll 

och tolkningen av denna får en underordnad betydelse. 

Den kommunikativa inriktningen har en innehållslig orientering där 

ungdomarna och lärarna lyfter fram betydelsen av att språkkunskaper 

tillämpas för kommunikation med yrkesanknytning eller anknytning till 

ungdomarnas liv utanför yrkeslivet. Av betydelse för ungdomarnas delaktighet 

i sociala sammanhang är att kunskaperna som ungdomarna når bidrar till deras 

förmåga att kommunicera i specifika sociala sammanhang, men samtidigt 

mister de möjligheten till kommunikativ rörlighet i skiftande sociala 

sammanhang.  

 

9.3 Dominerande pedagogiska diskurser på 
programmen 

 

Den följande analysen är inriktad mot att förstå hur dominerande pedagogiska 

diskurser kommer till uttryck i lärarnas och ungdomarnas tal om de olika 

programmens undervisningspraktiker. Analysen vill även visa hur den 

diskursiva inramningen på respektive program, med andra ord vem eller vilka 

som kontrollerar undervisningens organisering, bidrar till formandet av 

dominerande pedagogiska diskurser.  

 

Naturvetenskapsprogrammets dominerande pedagogiska diskurs  

 

På naturvetenskapsprogrammet ger lärarna uttryck för den akademiskt 

orienterade diskursen då de prioriterar att naturvetarungdomarna ska ges 

fördjupade kunskaper i engelskt språkbruk. De nämner inte att de 
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naturvetenskapliga ämnena ska ha någon inverkan på denna kunskap. 

Kunskaperna i engelska ska behandlas fristående från innehållet i de 

naturvetenskapliga ämnena. Lärarna menar att ungdomarna ska utveckla sin 

förmåga att använda en disciplinärt orienterad kunskap i engelska. 

Kunskapsinriktningen legitimerar de med att ungdomarna ska förberedas för 

högre studier och ett framtida arbetsliv. Dessutom ska naturvetarungdomarna 

förberedas för att kunna inta en framskjuten position i samhällslivet. 

Inriktningen mot att naturvetarungdomar successivt ska nå fördjupade 

disciplinära kunskaper i engelska och kunna bruka dessa är inte något som 

endast engelsklärare på naturvetenskapsprogrammet framhåller. Hjelmér 

(2011), Lund (2006) och Malmgren (1992) visar i sina studier att även lärare i 

andra ämnen än engelska argumenterar för ett kunskapsurval på 

naturvetenskapsprogrammet som faller inom ramen för vad som här benämns 

ett akademiskt orienterat kunskapsurval.  

I det som naturvetarungdomarna uttrycker finns inget som talar emot 

lärarnas tillskrivning av att de behöver kunskap inom ramen för den 

akademiskt orienterade diskursen. Ungdomarna argumenterar för 

undervisningens inriktning genom att anknyta till formella sociala 

sammanhang på samma sätt som lärarna. De ser att de behöver och vill få 

bästa möjliga förberedelser inför fortsatta högre studier och efterföljande 

yrkesliv utan krav på att kunskapen ska anpassas till programmets 

karaktärsämnen. Ungdomarna legitimerar därigenom, på samma sätt som 

lärarna, ett akademiskt orienterat kunskapsurval på programmet utifrån den 

sociala position och de samhälleliga sammanhang som de förstår sig själva 

vara en del av eller vilja bli delaktiga i.  

Vidare får den akademiskt orienterade diskursen en stärkt position på 

programmet genom ungdomarnas och lärarnas avståndstagande från den 

yrkes- och vardagsorienterade diskursen. Naturvetarungdomarna påpekar att 

vardaglig kommunikation inte kan användas i deras undervisning då den 

ligger på fel nivå för den kunskapsutveckling de anser att läraren och 

betygskriterierna anger. Ungdomarna och lärarna strävar därför efter att 

undvika kunskapsinnehåll som relaterar till informella vardagliga 

sammanhang. De anger att texter som är hämtade ur det vardagliga också 

begränsar kunskapsutvecklingen till det specifika eller sammanhangsbundna. 

Young (2006b, 2008) bidrar med förståelse av detta perspektiv genom att ange 

att kunskap ur och för vardagliga situationer (jfr horisontell diskurs, Bernstein, 

2000) inte i sig själv tillhandahåller några principer via vilka teoretisk, 

sammanhangsoberoende kunskap kan utvecklas.  

Det kunskapsurval lärarna och ungdomarna på naturvetenskapsprogrammet 

prioriterar utgår från engelskämnets interna logiska struktur med en betoning 

av att det är kunskap i överensstämmelse med den språkliga, formalistiska 
inriktningen som ungdomarna behöver i sin undervisning. Denna inriktning 

framträder då lärarna och ungdomarna talar om betydelsen av att 

naturvetarungdomar genom undervisningen utvecklar kunskaper som gör det 
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möjligt för dem att använda språket för muntlig och skriftlig analys enligt 

vedertagna principiella textmönster. Det återkommande motivet för eller 

legitimeringen av detta urval är att ungdomarna i framtiden är i behov av 

denna kunskap för att kunna genomföra kvalificerad retrospektion av texter. 

Därutöver efterlyser ungdomarna ökade möjligheter att kvalificera sig vad 

gäller förmågan att uttrycka sig muntligt. De ställer krav på en undervisning 

där det muntliga står i fokus, men ur ett formalistiskt perspektiv.  

Naturvetarungdomarna ger även uttryck för den akademiskt orienterade 

diskursen med en formalistisk inriktning i sitt tal om betyg. De gör detta då de 

beskriver sin situation som att de måste visa att de behärskar formalistisk 

kunskap anpassad för formella sammanhang för att de ska kunna nå ett 

eftersträvat högt betyg. Detta perspektiv hos ungdomarna ger en stärkt 

ställning åt den akademiskt orienterade diskursen på programmet med en 

formalistisk inriktning.  

Vad avser den kommunikativa inriktningen av akademiskt orienterad 

diskurs, så visar sig denna i ungdomarnas och lärarnas tal om kommunikation 

inriktad mot analys av en textkanon. Utifrån Bernstein (2000, s. 157) avser jag 

med textkanon att naturvetarungdomarna via undervisningen introduceras 

huvudsakligen i texter med en ämnesdisciplinär anknytning. Detta innebär en 

avgränsning i urvalet av texter utifrån vad som anknyter till disciplinen 

engelska men inte till programmets naturvetenskapliga inriktning.   

Enligt ungdomarna och lärarna på naturvetenskapsprogrammet syftar 

analysen och diskussionen av skönlitterära klassiker till kunskaper om en 

klassisk litterär kanon. Undervisningens inriktning mot att 

naturvetarungdomar ska upptas i ett litterärt kulturarv är för övrigt något som 

även Bergman (2007), Lund (2006), och Malmgren (1992) finner belägg för i 

sina studier av svenskundervisningen på programmet.  

I ett vidgat perspektiv menar lärarna att naturvetarnas delaktighet i en 

disciplinärt förankrad textkanon ska ge ungdomarna tillträde till sociala 

sammanhang som lärarna tillskriver dem kunna behöva ingå i. Ungdomarna, å 

sin sida, argumenterar aktivt för den kommunikativa inriktningen av diskursen 

med en förankring i den egna samtiden. De vill genom undervisningen få 

möjlighet att diskutera olika fenomen i samhället som de är intresserade av 

och kan anknyta till. 

 

Den diskursiva inramningen och naturvetenskapsprogrammets 
dominerande diskurs 

 
På naturvetenskapsprogrammet kännetecknas ungdomarnas och lärarnas tal av 

en stark diskursiv inramning av undervisningens organisering. Ungdomarna 

och lärarna anger att vid undervisningens organisering och urvalet av 
kunskaper är det ytterst lärarna som formar undervisningen. Läraren sätter 

exempelvis gränser för vilka texter som kan ingå i den kommunikativa 
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inriktningen av diskursen. En parallell kan dras till Hjelmérs studie (2011) 

som baseras på observationer av undervisning i olika ämnen på 

naturvetenskaprogrammet. Hennes slutsatser är att undervisningen på 

programmet kännetecknas av en stark inramning. 

Naturvetarungdomarna legitimerar en stark diskursiv inramning av 

undervisningen främst utifrån att de ser denna som ett steg på vägen mot att nå 

höga betyg och därigenom kunna förverkliga framtida livsplaner. I detta 

sammanhang ska nämnas att även lärarna uppfattar att naturvetarna efterfrågar 

lärarens tydliga lotsning för hur de ska uppfylla betygskriterierna för de höga 

betygen. På naturvetenskapsprogrammet tycks det råda en ”highly 

performance-related teaching situation” (Hjelmér, 2011, s. 38). Lund (2006) 

finner att denna prestationsinriktning även finns i naturvetarungdomarnas 

beskrivning av svenskundervisningen. Ungdomarnas bejakande av en 

undervisning med tydliga och mätbara studieuppgifter säkerställer tydliga 

spelregler och förutsättningarna för bedömning av deras prestationer. Med 

begrepp antagna i denna studie så framhåller naturvetare i studien att de får 

bättre förutsättningar att nå höga betyg genom att ge legitimitet åt en stark 

diskursiv inramning. Lärarnas och styrdokumentens krav får då styra 

kunskapens urval och undervisningens organisering i linje med den 

akademiskt orienterade diskursen.  

Via betygen ser ungdomarna att de kan få tillträde till de sociala 

sammanhang som diskursen är inriktad mot, såsom universitetsstudier, något 

som även andra studier visat (Rosvall, 2011; Wennerholm, 1998). 

Naturvetarungdomarnas stöd för undervisningen utifrån detta skäl kan 

beskrivas med Malmgren (1992, s. 295) som ett utslag av 

naturvetarungdomarnas ”instrumentella hållning”. 

Lärarna och naturvetarungdomarna ger således båda uttryck för den 

akademiskt orienterade diskursen med en prioriterat formalistisk inriktning. 

Diskursens karaktär och ställning på programmet utgår från lärarnas och 

naturvetarungdomarnas likartade tillskrivningar av ungdomarnas behov.  

Avslutningsvis, uttryck för en svag diskursiv inramning av 

undervisningens organisering ter sig vid första anblicken finnas i intervjuerna 

när lärarna beskriver att de, i planeringen av terminens undervisning, samtalar 

med ungdomarna om kursmålen. De berättar att de då ger ungdomarna 

möjlighet att komma med förslag på undervisningsinnehåll. Denna 

omständighet till trots, så är det en situation som lärarna har kontroll över, 

genom att de tilldelar sig rollen av att vara de som tillser att undervisningen 

uppfyller kraven i kursplanen. Nämnda situation visar att i 

undervisningspraktiken föreligger en resultat- och målstyrning med ett 

bejakande av att undervisningen organiseras under lärarens överinseende i 

enlighet med styrdokument och betygskriterier. Krantz (2009, s. 159) menar 

att kraven på mål- och resultatstyrning utifrån styrdokument har ökat över tid. 

Samtidigt visar intervjuerna på naturvetenskapsprogrammet med ungdomarna 

och lärarna att de ser det som att det är läraren som ytterst har att leda 
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uttolkningen av styrdokumenten samt att undervisningen organiseras i enlighet 

med denna tolkning. 

 

Samhällsvetenskapsprogrammets dominerande pedagogiska diskurs 

 
När lärarna och ungdomarna på samhällsvetenskapsprogrammet resonerar om 

engelskundervisningen visar de att den akademiskt orienterade diskursen 

dominerar på programmet. Diskursen kommer till uttryck när ungdomarna och 

lärarna betonar betydelsen av att samhällsvetarungdomarnas undervisning är 

orienterad mot fördjupade disciplinära kunskaper om engelskspråkig litteratur 

samt om det engelska språket. Samhällsvetarungdomar ska kunna 

rekontextualisera kunskaper för användning i olika sociala sammanhang. 

Undervisningen och kunskapsurvalet på programmet avspeglar 

ämnesundervisningens akademiska rötter, som Hultin (2006) påpekar. 

Urvalet av kunskap för engelskundervisningen legitimeras av lärarna 

utifrån att de ser att samhällsvetarungdomarna har brister i de kunskaper de 

kommer med till gymnasieskolan. De talar om att samhällsvetarungdomarna 

då de börjar gymnasiet besitter en vardaglig, alltför begränsad och informell 

språkförmåga. Ungdomarna är inte medvetna om sitt bruk av engelska och 

saknar enligt lärarna en mer ingående kunskap om engelskspråkig litteratur. 

Utifrån denna grund ser de att ungdomarna har ett behov av fördjupade 

kunskaper om engelskt språkbruk och engelskspråkig litteratur. De har även 

behov av att få erfarenhet av engelskspråkig skönlitteratur från olika delar av 

världen, skönlitterära engelska klassiker samt engelskspråkig poesi. Med 

perspektivet riktat mot framtiden så legitimerar lärarna urvalet av kunskap 

utifrån den kommande sociala positionering de tillskriver 

samhällsvetarungdomarna. Sociala sammanhang som de refererar till är 

universitetsstudier, arbete efter studierna i eller utanför Sverige samt andra 

sociala sammanhang där dessa kunskaper är av vikt för att de ska kunna bli 

delaktiga. 

Parallellt med uttalanden inom ramen för den akademiskt orienterade 

diskursen så ger lärarna uttryck för en konkurrerande vardagsorientering av 

kunskapen och undervisningen. Detta sker då de talar om att undervisningen 

är tänkt att i någon mån bidra till att ungdomarna får kunskap anpassad för 

sociala kommunikationssammanhang i vardagslivet. Syftet är att ungdomarna 

ska kunna genomföra och upprätthålla kommunikation även i dessa delar av 

sitt engelskspråkiga samhällsliv. Lärarna tillskriver dock ungdomarna främst 

ett behov av att få fördjupade disciplinära kunskaper både om språk och 

litteratur för att kunna hantera olika formella sammanhang. Detta innebär att 

den akademiskt orienterade diskursen dominerar i talet om engelska på 

programmet. 
Vidare så visar lärarna i sitt tal att de ger den formalistiska inriktningen av 

akademiskt orienterad diskurs en framskjuten position i undervisningen. De 
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gör detta genom att betona vikten av att ungdomarna i undervisningen erbjuds 

fördjupade kunskaper i engelskt språkbruk, så att de kan anpassa sitt språk och 

producera text i olika sammanhang på en formell stilnivå. I den egna 

undervisningen beskriver de hur dessa intentioner konkretiseras genom 

undervisningsinslag såsom grammatikundervisning om passivum. 

Ungdomarna ger en liknande bild av undervisningen då de anger att de får 

undervisning i grammatik och hur de ska ställa upp olika texttyper. Både 

lärarna och ungdomarna uppger dessutom att samhällsvetarungdomar i 

undervisningen får tillämpa dessa kunskaper i produktion av texter för olika 

sammanhang, främst skriftlig text av formell karaktär.  

Den beskrivna utformningen av undervisningen överensstämmer med 

samhällsvetarungdomarnas svenskundervisning. Norlund (2009) finner att 

samhällsvetarungdomar får lära sig hantera texter och aktiviteter knutna till ett 

offentligt liv, såsom retorik. De får träning i att analysera, vilket hjälper dem 

att kvalificera sin argumentation: ”S-eleverna erbjuds på det hela taget mer av 

det som underlättar för tillträde till, och progression, i en vertikal diskurs.” 

(Norlund, 2009, s. 201). 

Den framträdande formalistiska inriktningen av akademiskt orienterad 

diskurs och dess inverkan på undervisning och kunskapsurval anger dock 

ungdomarna att de vill förändra. De vill göra detta till förmån för mer av 

samtal och analys av texter, med andra ord driver de att den kommunikativa 

inriktning av akademiskt orienterad diskurs ska få mer utrymme. Lärarna 

själva uttrycker sitt stöd för den kommunikativa inriktningen då de framhåller 

att de ser det som viktigt att ungdomarna i undervisningen får analysera texter 

och överväga innehåll. Sammanhang för analyser som lärarna omtalar är 

läsning och diskussion av engelskspråkig litteratur, såsom skönlitteratur från 

forna brittiska kolonier. Ungdomarna får del av en litterär kanon. Malmgren 

(1992) noterar att även i svenskundervisningen på programmet sker 

undervisning ur en litterär kanon. Vidare ser lärarna att 

samhällsvetarungdomarna har behov av att kunna föra principiella och 

disciplinärt inkännande resonemang om språkbruk i texter. Syftet med den 

kommunikativa inriktningen, som lärarna framhåller, är att ungdomarna 

därigenom ska analysera och diskutera texter för att nå en fördjupad språklig 

och kulturell medvetenhet. Lärarna tillskriver ungdomarna behöva denna 

medvetenhet för att de ska kunna delta i de sociala sammanhang som lärarna 

ser att programmet förbereder för.  

Samhällsvetarungdomarna uttrycker i linje med lärarna att de har behov av 

att nå fördjupade kunskaper om engelska språket, kultur och att få diskutera 

litteratur. Detta förhållande medför att ungdomarna accepterar att lärarna för 

fram den kommunikativa inriktningen som betydelsefull för 

samhällsvetarungdomar. Ungdomarna riktar dock invändningar mot 

undervisningens studieobjekt inom ramen för den kommunikativa inriktningen 

av diskursen. De bär på ett generellt intresse för analys av språk och text och 

vill analysera ett mer omfattande urval av texter samt diskutera språkets 
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anpassning och betydelse i olika sociala och kulturella sammanhang. Vad 

avser texturvalet så anger ungdomarna att de inte enbart vill analysera 

vuxenlitteratur av mer kvalificerat slag, och då främst äldre klassisk litteratur, 

utan de vill även analysera ungdomslitteratur och diskutera denna litteraturs 

innehåll och dess teman. Ungdomarna talar även om att de eftersträvar att få 

möta texter som kan visa på engelska språkets dialektala variation och 

levnadsvanor i engelskspråkiga länder. Däri visar de ett intresse för vad 

Lundgren (2002, s. 266) kallar, ’interkulturell förståelse’: ”… a general ability 

to understand otherness and to be aware of one’s own values”. Det 

övergripande intresset hos ungdomarna av analyserna är dock att få diskutera 

engelska språkets variation liksom texters innehåll.  

Även om ungdomarna vill studera engelska texter ur vardagliga 

sammanhang är deras avsikt inte att nå kunskap för användning i specifika 

yrkessammanhang, vilket den yrkes- och vardagsorienterade diskursen 

inordnar i sig.  

Sammantaget argumenterar samhällsvetarungdomarna för en prioritering 

av den kommunikativa inriktningen på akademiskt orienterad diskurs där de 

får utveckla principiell kunskap om engelska språket och det sociala eller 

kulturella i varierande sociala sammanhang.   

 

Den diskursiva inramningen och samhällsvetenskapsprogrammets 
dominerande diskurs  

 

I samhällsvetarungdomarnas redogörelser för undervisningspraktiken visar de 

på en stark diskursiv inramning genom att lyfta fram att det är läraren som är 

central i formandet av undervisningen. De uppger också att det är läraren som 

driver den formalistiska inriktningen av akademiskt orienterad diskurs i 

undervisningen, vilket förstärker bilden av att den kommunikativa 

inriktningen inte dominerar i programmets engelskundervisning. Det 

framkommer inte i ungdomarnas eller för den delen lärarnas beskrivningar att 

det är styrdokumenten som är avgörande för undervisningens karaktär på 

programmet. Lärarna själva beskriver att det är de som ytterst leder 

undervisningens organisering och att styrdokumenten därvid endast ger ramar 

för undervisningen. Det är således lärarna som framställs ha en ledande, stark 

inverkan på undervisningens genomförande. 

Samtidigt ska nämnas att lärare vid första anblicken ger uttryck för en svag 

diskursiv inramning då de beskriver att samhällsvetarungdomarna vid 

terminsstarten får medverka i kursplanering. Det är ett 

undervisningssammanhang där lärarna uppger att ungdomarna fritt får föra 

fram förslag på undervisningsinnehåll, men att ungdomarna måste motivera 

hur dessa förslag faller inom ramen för kursplanens krav. Det är då ytterst 
läraren som avgör vad som är legitimt i undervisningen. Sammantaget 

legitimerar lärarna kunskapsurvalet för programmet utifrån att 
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styrdokumentens krav måste uppfyllas, men ytterst utifrån de behov de 

tillskriver samhällsvetarungdomarna. Lärarna uttrycker dessutom att när de 

tillgodosett styrdokumentens krav i undervisningen, så är det lärarna själva 

som bestämmer över undervisningens utformning.  

Samhällsvetarungdomarnas ståndpunkt är att läraren är den som främst 

anger villkoren för undervisningens organisering och att styrdokumenten har 

en ringa betydelse för undervisningens genomförande.  

Sammanfattningsvis ger ungdomarna och lärarna uttryck för en stark 

diskursiv inramning, där lärarna leder undervisningen. Den akademiskt 

orienterade diskursen med en formalistisk orientering är därvid den diskurs 

som lärarna ger dominans åt på programmet med en framträdande formalistisk 

inriktning. Samhällsvetarungdomarna påvisar samtidigt i sina utsagor sitt stöd 

för den akademiskt orienterade diskursen. Dock ger de uttryck för en strävan 

mot en mer framträdande kommunikativ inriktning av diskursen. De önskar få 

analysera och diskutera texter av en mer varierad och samtida karaktär. 

Lärarna ger i sin tur uttryck för att det finns visst utrymme för den 

kommunikativa inriktningen i undervisningen, genom att de inbegriper texter 

med en varierad social och kulturell prägel. Den formalistiska inriktningen 

framträder dock i ungdomars och lärares tal som den framträdande 

inriktningen på samhällsvetenskapsprogrammet under lärarens ledning.  

 

De yrkesförberedande programmens dominerande pedagogiska 
diskurs 

 

Ungdomarna och engelsklärarna på de yrkesförberedande programmen visar i 

sitt tal att den yrkes- och vardagsorienterade diskursen dominerar på deras 

program. De ger uttryck för denna diskurs när de betonar att ungdomarna 

behöver kunskap som gör att de kan hantera specifika och vardagliga sociala 

sammanhang. Starkast är referensen till det yrkesliv eller den sektor 

ungdomarna genom sin programutbildning är inriktade mot. Referenser till det 

mer privata vardagliga livet utanför yrket förekommer också. Rosvall (2011) 

visar i sin studie att detsamma gäller för yrkesungdomar på 

fordonsprogrammet. Fordonsungdomarna förbereds för deltagande i en 

horisontell diskurs via en undervisning som argumenterar för reproduktion av 

fakta för avgränsade, konkreta sammanhang, och inte för analys bortom 

programmets gränser. 

Engelsklärarna i denna studie tillskriver inte ungdomar på 

yrkesförberedande program ett behov av eller en ambition med studierna där 

de behöver ett analytiskt och reflekterande verktyg för att förstå de texter som 

de möter. Med andra ord ger inte lärarna uttryck för den akademiskt 

orienterade diskursen då de formulerar vilka kunskapsbehov yrkesungdomarna 
har. Detta ger en förståelse för den situation några ungdomar på elprogrammet 

beskriver, där texter i deras engelskundervisning inte följs upp av en 
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textanalytisk och principiell diskussion. Frånvaron av dessa inslag i 

undervisningen är ett karaktärsdrag i yrkesprogrammens 

kärnämnesundervisning som även annan forskning noterat. Norlund (2009) 

påpekar att undervisning i hur man strukturerar exempelvis argumenterande 

text är något som yrkeselever inte får i svenskämnets undervisning om 

sakprosa.  

Flertalet yrkesungdomar i intervjuerna tillskriver inte heller sig själva ha 

ett behov av kunskap och undervisning i enlighet med den akademiskt 

orienterade diskursen. De talar inte om att de behöver en skriftspråklig 

engelska, för att kunna genomföra högre studier eller för att kunna skriva 

texter efter formella textmönster. Utifrån framtidsvisioner som de anger så 

finns ingen anledning för flertalet av dem att sträva mot förändring av 

kunskapsurvalet och undervisningen i dessa avseenden.  

Däremot uttrycker yrkesungdomarna inom ramen för den yrkes- och 

vardagsorienterade diskursen, att de har ett behov av att läraren anpassar 

urvalet av kunskap till yrkesinriktningen. Förvisso går det inte att säga att 

yrkesungdomarna bär på ett ointresse för disciplinär kunskap i engelska, men 

ungdomarna i studien önskar samtidigt inte mer av generella, teoretiska 

kunskaper, vilket inte heller yrkesungdomar i andra studier angivit (Berglund, 

2009; Nylund & Rosvall, 2011). Beach, Lundahl och Öhrn (2011) framlägger 

en förklaring till kravet på yrkesanknytning av undervisningen på 

yrkesförberedande program. Ungdomar på yrkesprogram har en klar 

uppfattning om vilken materiell verklighet de är på väg mot och har lättare för 

att vara explicita och ställa krav på i vilka vardagssammanhang de vill att 

kunskapen ska kunna komma till användning, jämfört med ungdomar på 

program såsom samhällsvetenskapsprogrammet, där detta är mera oklart. Jag 

uppfattar att förklaringen som Beach, Lundahl och Öhrn (2011) ger bidrar till 

förståelse av yrkesungdomarnas perspektiv i denna studie.  

Utifrån denna förståelse av den yrkes- och vardagsorienterade diskursen så 

kan inverkan av diskurs på urvalet av kunskap och organiseringen av 

undervisning beskrivas som att disciplinära kunskaper, som härstammar ur 

vertikala diskurser, anpassas till vardagens ändamål: ”Vertical discourses are 

reduced to a set of strategies to become resources for allegedly improving the 

effectiveness of the repertoires made available in Horizontal discourse.” 

(Bernstein, 2000, s. 169). Ungdomarna liksom engelsklärarna strävar efter 

anpassning, så att ungdomarna får de kunskaper de behöver för de vardagliga 

sammanhang som framstår som aktuella. 

Vidare ser lärarna det som angeläget att ungdomarna utvecklar 

grundläggande språkkunskaper, så att de kan ta sig an facktexter och 

vardagens engelskspråkiga texter. Exempel på kunskap som de säger sig 

prioritera i undervisningen för sådana sammanhang är fackord för ett yrke 

eller en sektor, liksom ett större ordförråd för vardagliga situationer. Lärarna 

lyfter därmed fram den språkligt, formalistiska inriktningen av yrkes- och 
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vardagsorienterad diskurs och dess inriktning mot grundläggande formalistisk 

kunskap i ämnet.  

När det gäller lärarnas legitimering av den formalistiska inriktningen så 

grundar de denna på flera tillskrivningar. Förutom att lärarna förväntar sig att 

ungdomarna ska använda sin engelska i konkreta näraliggande sociala 

sammanhang, så pekar de på att yrkesungdomarna generellt har bristande 

grundläggande kunskaper om språket. Framför allt har ungdomarna problem 

med att producera korrekt text i skrift och de behöver därför öva sig på detta, 

hävdar lärarna. Ungdomarna ger undervisningsbeskrivningar som stämmer väl 

överens med detta, när de anger att de arbetar med olika skriftliga övningar, 

främst i läroböcker, där de får träna på att stava ord korrekt och följa 

grammatiska strukturer. De bristande språkkunskaperna legitimerar också 

läsningen av skönlitteratur. När yrkesungdomarna väljer skönlitteratur så 

anger de att de får välja ur ett varierat utbud av böcker ur en vanligen nutida 

och populärlitterär genre. De uppger inte att det skulle finnas något 

gemensamt tema för titlarna. I läsningen och uppföljningen av 

textkonsumtionen så uppger de dessutom att de inte diskuterar litteraturen i 

undervisningen muntligen, utan de får producera en skriftlig bokrecension. 

Grunden för läsningen av skönlitteratur förklarar lärarna med att ungdomarna 

ska få visa att de hanterar att läsa en hel bok på engelska. De ska alltså inte 

genom läsande av klassisk skönlitteratur erfara bildande upplevelser, som de 

får möjlighet att diskutera. Läsning blir en aktivitet där yrkesungdomarna får 

träna sig i textläsning och visa att de övervunnit språkbrister genom att de 

klarar av att läsa och förstå innehållet i en bok. Litteraturens innehållsliga 

potential utnyttjas därmed inte. 

Den övergripande legitimeringen av den formalistiska inriktningen tolkar 

jag sammanfattningsvis som att lärarna ser att yrkesungdomarna måste 

bearbeta sina språkliga brister i engelska. Därigenom ska de nå upp till den 

vardagliga formalistiska kompetens som lärarna tillskriver dem behöva inom 

ramen för den dominerande yrkes- och vardagsorienterade diskursen på 

programmen.  

Ungdomarna å sin sida vänder sig mot vad de ser som undervisningens 

påtagliga inriktning mot ord och grammatik som lösryckta moment. Dessutom 

anser de att de skriver för mycket. De ställer en kommunikativ inriktning av 

yrkes- och vardagsorienterad diskurs mot den formalistiska inriktningen av 

diskursen. I den kommunikativa inriktningen av diskursen argumenterar 

ungdomarna för en undervisning som betonar muntlig kommunikation, med 

ett innehåll som är relevant för dem i deras yrkesutbildning och det mer 

privata livets sammanhang.  

Detta förhållande förklarar att ungdomarna är kritiska till den formalistiska 

inriktning av diskursen som de ser som dominerande på yrkesprogrammen. De 

vill få utrymme att tillämpa sina språkkunskaper för diskussion av frågor som 

ligger nära dem. Lärarna uttrycker förståelse för denna strävan då de menar att 

det är av vikt att yrkesungdomarna får inrikta sig mot kommunikation kring 
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texter i undervisningen som har ett för ungdomarna näraliggande innehåll. 

Målet i denna situation är enligt lärarna att ungdomarna ska nå kunskaper om 

vardagligt liv och språk.  

Bilden av yrkesungdomarnas diskursiva hållning blir mer komplex, då det 

inte råder någon fullständig konsensus beträffande den yrkes- och 

vardagsorienterade diskursens ställning. Det finns de yrkesungdomar som 

strävar mot att den yrkes- och vardagsorienterade diskursen ska dominera som 

ensam pedagogisk diskurs på programmet och då med en prioriterad 

kommunikativ inriktning. Det finns även de yrkesungdomar som förfäktar en 

mer akademisk orientering, där andra sociala sammanhang än det egna 

yrkeslivets och den lokala vardagens förs in. Elektrikerungdomarna i denna 

studie talar om att de skulle vilja föra argumenterande samtal om 

samhällsanknutna frågor, såsom klimatfrågan. De visar därigenom att de 

resonerar utifrån den kommunikativa inriktningen av akademiskt orienterad 

diskurs, då de framför att de i undervisningen ska få analysera text och 

iscensätta principiella samtal.  

Intresset för den kommunikativa inriktningen av akademiskt orienterad 

diskurs på yrkesprogram fångas upp också av Nylund och Rosvall (2011, s. 

94) som beskriver det som en ”… vilja att få tillgång till mer generella 

kunskaper användbara […] för deltagande i samhället”. Simmons (2009, s. 

149) förstärker detta då han talar om tillgång till begreppslig principiell 

kunskap (”principled, conceptual knowledge”). Även Rosvall (2011) finner i 

sin studie en strävan hos yrkesungdomar på fordonsprogrammet mot en 

vidgning av de sociala sammanhangen som aktualiseras i undervisningen, 

vilken sträcker sig bortom yrkessfären. 

Yrkesungdomarna som önskar en förändring av undervisningen mot den 

kommunikativa inriktningen av akademiskt orienterad diskurs kritiserar 

bristen på fri dialog och principiella samtal om intressen utanför det som hör 

till programmens yrkesinriktning. De gör gemensam sak med Abrahamsson 

(2007) som lyfter fram att yrkesungdomar också behöver få möjlighet att 

utveckla en förmåga till utredande principiella samtal, praktiserad som 

argumentation eller diskussion. Norlund (2009), Hultin (2008) och Rosvall 

(2011) visar på samma brist vad gäller analysträning i yrkesförberedande 

programs svenskundervisning. Brännpunkten för kritiken är det starka fokuset 

på det kontextuella, det konkret näraliggande, i yrkesungdomarnas 

kärnämnesundervisning.  

 

Den diskursiva inramningens och yrkesprogrammens dominerande 
diskurs  

 

Både ungdomarna och engelsklärarna berättar att det är läraren som leder 
undervisningens genomförande i förhållande till målen i kursplanen. 

Ungdomarna beskriver också att de blir informerade om styrdokumentens krav 
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och därmed inte själva är aktiva i hur undervisningen organiseras. 

Ungdomarnas och lärarnas tal visar således på en dominerande stark diskursiv 

inramning av undervisningspraktikerna.  

Undervisningens organisering styr läraren i första hand utifrån de 

tillskrivningar denne gör i fråga om yrkesungdomarnas förmågor och behov. 

Både lärarna och ungdomarna anger att läraren därvid anpassar 

undervisningen till det yrkesliv eller den sektor som de ser att programmet är 

inriktat mot samt inte minst det vardagsliv de ser att yrkesungdomar ska kunna 

hantera utanför yrket.  

Flertalet av yrkesungdomarna vänder sig inte mot den yrkes- och 

vardagsorienterade diskursen som lärarna för fram, utan prioriterar själva en 

inriktning på kunskap och undervisning i överensstämmelse med diskursen. 

Därigenom är inte den starka diskursiva inramningen och lärarnas ledarskap i 

undervisningen av enskilt avgörande betydelse för etableringen av den yrkes- 

och vardagsorienterade diskursen som dominerande på yrkesprogrammen.  

Ungdomar på elprogrammet visar på en konsekvens av rådande starka 

diskursiva inramning med prioritering av den yrkes- och vardagsorienterade 

diskursen och en formalistisk inriktning. Läraren genomför en undervisning 

med texter som kräver grundläggande kunskap i engelska, men som inte 

öppnar för principiella diskussioner av texters innehåll.  

Den redovisade analysen och tolkning som så här långt genomförts leder i 

nästföljande kapitel vidare mot en jämförelse av de olika programmens 

dominerande pedagogiska diskurser. 
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DEL IV PRAKTIKERNA OCH 

STUDIENS POÄNGER   

I denna avslutande del ges sammanfattande svar på de tre första frågorna i 

syftet. Inget nytt empiriskt material tillförs i denna avhandlingsdel utan 

tidigare analysresultat utgör grunden utifrån vilken fjärde och sista frågan i 

syftet behandlas. Den fjärde frågan är: Hur förhåller sig dominerande 

pedagogiska diskurser på de olika programmen till varandra och vad kan 

denna relation mellan pedagogiska diskurser på program samt perspektiv i 

utbildningspolicy bidra till att visa med avseende på likvärdigt 

kunskapstillträde och formandet av ungdomars framtida livschanser?  

Avhandlingens avslutande kapitel diskuterar därmed hur dominerande 

diskurser bland ungdomarna och lärarna på programmen och diskursiv 

klassificering av kunskapens urval mellan program i utbildningspolicy 

reflekterar varandra. Som ytterligare ett steg visar jag hur rådande 

diskursordning mellan programmen mobiliserar ungdomarnas livschanser och 

diskuterar hur den bidrar till social differentiering. 

Detta leder över till en diskussion av begreppet likvärdighet, dess koppling 

till integreringsprocesser samt hur innebörden i begreppet genomgått 

förändringar över tid. I det efterföljande delkapitlet ställer jag studiens resultat 

i relation till utbildningspolicy inför GY 2011. Avslutande delkapitel 

fokuserar didaktiska implikationer och möjligheter till förändring av rådande 

pedagogiska diskursordning, vilka kan vara aktuella utifrån studiens resultat.  
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10. PEDAGOGISK DISKURSORDNING 

OCH FRAMTIDA LIVSCHANSER 

 

Inledningsvis återknyter jag till gymnasieskolans utbildningshistoria liksom 

till resultaten av policyanalysen i kapitel fem. Avsikten med inledningen är att 

ge en inramning till analysen av hur dominerande pedagogiska diskurser på de 

olika programmen förhåller sig till varandra.  

Gymnasieskolans framväxt från 1960-talet och framåt visar på en 

utbildningspolitisk intention att utveckla en gemensam kunskapsbas för alla 

gymnasieutbildningar. Denna strävan når sin kulmen i samband med 

reformeringen av gymnasieskolan enligt Lpf 94. Resultaten av avhandlingens 

analys av SOU 1992:94 och prop. 1990/91:85 visar att policytexterna 

uttrycker behov av en omfattande gemensam bas av generella 

kärnämneskunskaper för alla gymnasieprogram. Detta innebär att den 

diskursiva klassificeringen av kunskap i kärnämnen mellan olika 

gymnasieprogram framstår som svag. Kunskaperna ungdomarna erbjuds ska 

de kunna använda för deltagande i ett demokratiskt samhällsliv, högre 

utbildning samt yrkesarbete. Kärnämneskunskapen ska således möjliggöra 

ungdomars sociala integrering i ett föränderligt samhälle där det livslånga 

lärandet utgör ett viktigt antagande. 

Avhandlingens policyanalys pekar vidare mot att argumentationen i 

efterföljande perioders policytexter förändras genom en över tid allt tydligare 

strävan mot åtskillnad av kärnämneskunskapers urval och undervisningens 

organisering på olika program. En indikering på förändringen är att i senare 

SOU-utredning (SOU 2002:120) och proposition (prop. 2003/04:140) talas om 

infärgning, med andra ord att utrymme ska ges i kärnämnesundervisningen för 

kunskaper anpassade till olika gymnasieprograms inriktningar. Motiv som 

anges för infärgning är att ungdomar, främst på yrkesprogram, i högre 

utsträckning än tidigare ska uppnå de gemensamma kursmålen för 

kärnämnena. Uppmaningen till infärgning i SOU 2002:120 och prop. 
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2003/04:140 öppnar därmed upp för en stark diskursiv klassificering av 

kärnämneskunskapers urval mellan olika gymnasieprogram.  

 

10.1 Rådande pedagogisk diskursordning  

 

I nästföljande steg eller dimension av analysen studeras hur perspektiv i senare 

utbildningspolicy (SOU 2002:120 och prop. 2003/04:140) samt dominerande 

pedagogiska diskurser bland lärarna och ungdomarna på de olika programmen 

bidrar till etablerandet av en pedagogisk diskursordning i 

engelskundervisningen mellan de olika gymnasieprogrammen. 

Diskursordningen, med andra ord nätverket av diskurser (Chouliaraki & 

Fairclough, 1999), är av vikt för att senare kunna diskutera de sociala 

maktrelationer och konsekvenser som diskursordningen i 

engelskundervisningen för med sig. Först analyseras dock relationen mellan 

dominerande pedagogiska diskurser på de olika programmen. Grunden för 

denna analys hämtas från resultaten av studiens analys av intervjuerna i 

dimensionerna text och diskursiv praktik. Analysens svar på hur lärarna och 

ungdomarna på olika program uppfattar engelskundervisningens innehåll och 

organisering och vilka dominerande pedagogiska diskurser de bidrar till att 

etablera för respektive program kan beskrivas enligt följande:  

 
Figur 1 Pedagogiska diskurser och inriktningar som lärare respektive ungdomar driver 

 Akademiskt orienterad 

diskurs            
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På naturvetenskapsprogrammet visar diskursanalysen att lärarna i sin 

undervisning prioriterar en formalistisk fördjupning av engelskkunskaper. 

Lärarna uttrycker att kunskaper i ett korrekt och formellt anpassat språkbruk 

samt viss kunskap om ett skönlitterärt kulturarv är av vikt för ungdomarna 

som förberedelse inför de sociala sammanhang som de ska kunna ingå i. På 

samhällsvetenskapsprogrammet förordar engelsklärarna också en formalistiskt 

inriktad undervisning, men betonar särskilt ungdomarnas behov av fördjupad 

kunskap om litteratur och samhälle. Lärarna på yrkesprogrammen uppger att 
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de inte verkar för att yrkesungdomarna får fördjupade kunskaper i engelska. 

De anger istället att de betonar en formalistisk undervisning i form av 

grundläggande färdigheter, som är anpassade efter vad de anser att 

yrkesungdomar behöver inom sin kommande yrkesverksamhet eller i sina 

näraliggande mer privata sociala sammanhang.  

Följaktligen genomför lärarna via programmens dominerande pedagogiska 

diskurser och deras inriktning en normalisering av kunskapens urval på 

program utifrån att den utgör en anpassning till ungdomarnas tillskrivna behov 

av kunskap. Lund (2006, s. 195) beskriver på ett likartat sätt att den 

kunskapsfördelning som sker i svenskundervisningen kännetecknas av att ”… 

elever kategoriseras genom sin närvaro i olika gymnasieprogram.” I 

gymnasieskolans engelskundervisning innebär detta att lärarna legitimerar en 

stark diskursiv klassificering av kunskaper mellan olika program, dels utifrån 

att denna anses vara nödvändig med tanke på de olika liv som ungdomarna på 

olika program kan förväntas komma leva, dels med hänvisning till att urvalet 

av kunskap följer styrdokumentens krav. Genom ett särskilt urval av kunskap 

ska ungdomarna på gymnasieprogrammet kunna integreras i de sociala 

sammanhang som lärarna ser som aktuella för dem. Samtidigt är det en 

anpassning av kunskapens urval och inriktning som får sina begränsningar 

utifrån vad lärarna uppfattar att styrdokumenten kräver.  

Vid en jämförelse av de diskurser och inriktningar som ungdomarna på de 

olika programmen ger uttryck för, ser jag det som att även ungdomarna på de 

olika programmen bidrar till en stark diskursiv klassificering av kunskaper 

mellan olika program. Medan naturvetarungdomarna eftersträvar kunskap och 

undervisning i överensstämmelse med en formalistiskt inriktad akademisk 

diskurs, så argumenterar samhällsvetarungdomarna för en kunskap och 

undervisning som följer en  kommunikativ inriktning av samma diskurs. Den 

kommunikativa inriktningen har samhällsvetarna gemensam med 

yrkesungdomarna, med den skillnaden att bland yrkesungdomarna dominerar 

den yrkes- och vardagsorienterade diskursen. Den relevanta poängen här är att 

ungdomarna överlag argumenterar utefter olika pedagogiska diskurser 

beroende på vilket program de tillhör. Därmed medverkar de, precis som 

lärarna, till att upprätta gränser mellan program vad avser kunskapens urval. 

Gemensamt reflekterar perspektiven som kommer till uttryck hos lärarna och 

ungdomarna en stark diskursiv klassificering av kunskap mellan program.  

 

Relationen till andra ämnen inom programmet 

 

Lärarnas och ungdomarnas diskursorientering inkluderar även tal om hur de 

ser på engelskundervisningen i relation till annan undervisning på 

programmet. Nedanstående figur redogör för hur lärarna och ungdomarna på 

de olika programmen i sin diskursorientering relaterar engelskundervisningen 

till andra ämnen på programmet:    
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Figur 2: Engelskämnets relation till andra ämnen inom programmet 
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Analysen av lärarnas och ungdomarnas tal på naturvetenskapsprogrammet 

pekar på att det råder en ämnesuppdelad undervisning. Någon strävan efter en 

specifik naturvetenskaplig prägel på denna engelskundervisning föreligger 

inte. Följaktligen karaktäriseras naturvetarungdomarnas och lärarnas tal av en 

stark diskursiv klassificering mellan engelskämnet och andra ämnen inom 

programmet.  

Lärarna och ungdomarna på samhällsvetenskapsprogrammet ger uttryck 

för en svag diskursiv klassificering mellan engelskämnet och övriga ämnen 

inom programmet. Den svaga diskursiva klassificeringen visar sig när lärarna 

och ungdomarna berättar att samhällsvetarungdomarna inte bara ska erbjudas 

en disciplinärt organiserad fördjupning av sina kunskaper inom ämnet. 

Undervisningen ska även ge utrymme för ett kunskapsinnehåll som är relaterat 

till innehållet i andra undervisningsämnen inom programmet med ett 

gemensamt intresse för samhällsfrågor. Gränsen mellan engelskämnet och 

andra ämnen på programmet blir därmed mindre påtaglig. Den av både 

ungdomarna och lärarna eftersträvade svaga diskursiva klassificeringen på 

programmet pekar mot en strävan efter en högre grad av ämnesintegrering.  

Lärarna och ungdomarna på yrkesprogrammen ger å sin sida uttryck för att 

de eftersträvar en svagt markerad gräns mellan språkfärdigheter i engelska i 

sig och användningen av engelska i kommande yrke och i vardagssituationer. 

Lärarna och ungdomarna ger med andra ord legitimitet åt en svag diskursiv 

klassificering i engelskundervisningen av kunskapens urval i relation till 

annan undervisning på yrkesprogrammet. Ungdomarna talar dock om att 

anknytningen till yrkeslivet kunde vara mer påtaglig i den erfarna 

engelskundervisningen. Sammantaget föreligger en viss diskursiv variation 

mellan programmen beträffande engelskundervisningens relation till andra 

ämnen inom det specifika programmet.  

En bärande poäng i denna slutanalys är att en pedagogisk diskursordning 

etableras mellan programmen via dominerande pedagogisk diskurs på de 

enskilda programmen. Diskursordningen baseras på en stark diskursiv 
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klassificering av kunskap och undervisning i engelska mellan de olika 

programmen. Vidare kännetecknas diskursordningen av en svag diskursiv 

klassificering mellan engelskundervisningen och innehållet i andra ämnen 

inom respektive program. Lärarna och ungdomarna på 

naturvetenskapsprogrammet utgör undantaget. De upprätthåller en stark 

diskursiv klassificering mellan engelskämnet och innehållet i andra ämnen 

inom programmet.  

Föreliggande diskursordning låter antyda konsekvenser som talet om 

infärgning kommit att få i undervisningspraktikerna. Uppmaningen till 

infärgning i SOU 2002:120 och prop. 2003/04:140 har förstärkt möjligheterna 

till stark diskursiv klassificering av kärnämneskunskapers urval mellan 

gymnasieprogram. Lärarna och ungdomarna på programmen visar i rådande 

pedagogiska diskursordning att de eftersträvar en stark diskursiv klassificering 

mellan programmen vad avser kunskapsurval och undervisningens 

organisering. Infärgningens innebörd att kärnämneskunskaper ska anpassas till 

utbildningens inriktning ligger väl i linje med den yrkes- och 

vardagsorienterade diskursen som ungdomarna och lärarna driver för 

yrkesförberedande program. Den överensstämmer på samma sätt väl med den 

akademiskt orienterade diskursen som ungdomarna och lärarna driver för 

engelskundervisning på studieförberedande program. Ungdomar på 

studieförberedande program ska enligt lärarna och ungdomarna nå längre i 

sina studier genom fördjupade teoretiska kunskaper i kärnämnena. 

Ungdomarna och lärarna i intervjuerna har tagit ett steg längre mot en 

kunskapsfördelning mellan gymnasieprogrammen, i förhållande till SOU 

2002:120 och prop. 2003/04:140.  

Tillsammans bidrar lärarna, ungdomarna samt SOU 2002:120 och prop. 

2003/04:140 till att etablera en socialt och kulturellt situerad pedagogisk 
diskursordning mellan olika gymnasieprogram där urvalet av kunskap 

genomförs olika beroende på program: 

 

Fundamental distributive rules mark and specialize the thinkable 
and the unthinkable and their entailed practices to different groups 

through the mediation of differently specialized pedagogic 
practices. (Bernstein, 1990, s 181) 

 

Den pedagogiska diskursordningen representerar den gemensamma, diskursivt 

organiserade logiken för urvalet av kunskap på olika gymnasieprogram i det 

aktuella historiska, sociala och kulturella sammanhanget (jfr Bernstein, 1990, 

2000). 

Samtidigt som den pedagogiska diskursordningen är socialt och kulturellt 

avhängig av samtida villkor, så sker språkundervisningen i kärnämnet 

engelska inom en historisk ram som bär på utbildningsfilosofiska traditioner. 

Tidigare forskning ger en medvetenhet om att historiskt har 

utbildningsinnehållet i språkundervisning påverkats av vem utbildningen riktar 
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sig till. Ett särskilt innehåll har prioriterats för gymnasieutbildningar som 

förbereder för högre utbildning och därigenom vissa samhälleliga positioner 

(Bergman, 2007; Hultin, 2006; Malmgren, 1992, 1999). Ungdomarna i 

nämnda utbildningar upptas i en närmast essentialistisk och perennialistisk 

anda i färdiga kunskaper via språkundervisningen (jfr Englund, 1986). Denna 

ämnestradition har historiska rötter i antikens utbildningssystem
28

. I 

överensstämmelse med beskrivningen så anger ungdomarna och lärarna på 

naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet att de får en formalistisk 

undervisning som inrymmer en skönlitterär kanon samt grammatik, som ska 

verka danande. Däremot för yrkesutbildningar antyder tidigare forskning 

(Bergman, 2007; Hultin, 2006; Malmgren, 1992, 1999) att 

språkundervisningen ges en annan betydelse. Ambitionen inom 

yrkesprogrammen har främst varit att genom färdighetsträning erbjuda 

kunskaper som ska vara tillämpbara för yrkesprogrammets inriktning. Med en 

anknytning till utbildningsfilosofiska inriktningar är det snarast en 

progressivistisk anpassning av kunskapen utifrån samhällets behov som skett i 

yrkesutbildningarna. Ungdomarna och lärarna på yrkesförberedande program i 

studien anger också att i engelskundervisningen sker mindre av fostran in i ett 

litterärt kulturarv och grammatikundervisning för formella sammanhang. I 

dess ställe finns mer av ämnesintegrering för yrkeslivets och främst 

vardagslivets behov i något av en progressivistisk anda (jfr Englund, 1986), 

dock utan att vara emancipatorisk. Uttrycken för stark diskursiv klassificering 

i den socialt och kulturellt situerade diskursordningen har således ett stöd även 

i tidigare forskning om språkundervisning. 

Vidare, aktörernas uttryck till förmån för stark diskursiv klassificering av 

kunskapens urval utefter ungdomarnas programtillhörighet och de 

samhällssammanhang de ska förberedas för har betydelse för ungdomarnas 

sociala integrering och differentiering. I det följande delkapitlet diskuterar jag 

de konsekvenser som den pedagogiska diskursordningen kan få för 

yrkesungdomarnas möjligheter till integrering i andra sociala sammanhang än 

de som yrkessammanhangen fokuserar. 

 

10.2 Ungdomars sociala integrering och differentiering 

 

Följande diskussion bygger på antagandet att kunskap innebär en förmåga att 

handla, vilket även Stehr (2001, s. 494) framför: ”I propose to define 

                                                        
28 Språkundervisning tar romarnas latinundervisning som utgångspunkt. Grammatikstudier utgjorde 

därvid en del av trivium i det romerska utbildningssystemet, ’artes liberales’. Undervisning i 

grammatik gavs för läsande och skrivande av latin, inte för att tala. Kunskaperna skulle ha en fostrande 

karaktär, de döda språkens didaktik (Lundgren 2012b).    
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knowledge as a capacity to act.” Via rådande pedagogiska diskursordning sker 

en fördelning av kunskap mellan programmen och därmed olika 

handlingsmöjligheter. I överensstämmelse med vad Wheelahan (2007, s. 648) 

påpekar får yrkesungdomar som ett utfall av den dominerande pedagogiska 

diskursen på yrkesprogrammen en kunskap som är anpassad för det vardagliga 

livet:  

 

Rather than integration of meanings we have integration within a 
context. Consequently, students are provided with access to specific 
content, and not the systems of meaning in disciplinary knowledge. 

 

I lärarnas och yrkesungdomarnas tal framkommer att i yrkesungdomarnas 

undervisning prioriteras en anpassning av kunskaperna i engelska till 

vardagens sammanhang, medan tillträde till kunskaper som möjliggör 

deltagande i mer generella sociala sammanhang begränsas. 

Kärnämnesundervisning omsatt genom infärgning på yrkesförberedande 

program i enlighet med den yrkes- och vardagsorienterade diskursen innebär 

en inlåsning av ungdomarnas kunskaper till grundkunskaper i engelska 

anpassade efter deras uppfattade och förväntade livschanser. I relation till talet 

i prop. 1990/91:85 och SOU 1992:94 om att kärnämnena ska utveckla 

yrkesungdomarnas möjligheter till framtida utbildning liksom möjligheter att 

som medborgare delta i samhällsutvecklingen, kan detta sägas utgöra en 

sänkning av ambitionsnivån. I överensstämmelse med Young (2006b) kan 

sägas att färdigheternas framskjutna position i yrkesutbildning reducerar 

potentialen för utveckling av mer principiellt grundade resonemang till förmån 

för användbarhet i det näraliggande specifika sammanhanget. Den yrkes- och 

vardagsorienterade diskursen leder härigenom till begränsade möjligheter för 

yrkesungdomarna att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och på sikt att delta i 

en vetenskapligt grundad kunskapsproduktion (Korp, 2006; Norlund, 2009; 

Nylund & Rosvall, 2011; Thompson, 2009; Wheelahan, 2007; Young, 2008).  

För att återgå till Bernstein (1990, s. 181) så visar diskursordningen att en 

åtskillnad görs mellan ungdomar på yrkesförberedande och 

studieförberedande program med avseende på vilka som får tillträde till det 

ännu inte tänkta, det som ligger bortom det enskilda sammanhanget. Detta är 

av betydelse för yrkesungdomarnas möjligheter till social integrering. 

Kunskap inom ramen för den akademiskt orienterade diskursen är en kunskap 

som möjliggör deltagande i ett samhällsliv överordnat de specifika 

sammanhang som kunskap i den yrkes- och vardagsorienterade diskursen 

förbereder för. Rådande pedagogiska diskursordning bidrar därmed till den 

förberedelse för social differentiering som sker inom gymnasieskolans ram.  

Denna socialt och kulturellt situerade diskursordning mellan program kan 

ställas mot vad Street (2003, s. 77f) beskriver som betydelsen av att kunna läsa 

och skriva inom olika sociala praktiker:  
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literacy is a social practice, not simply a technical and neutral skill; 
that it is always embedded in socially constructed epistemological 
principles. It is about knowledge: the ways in which people address 
reading and writing are themselves rooted in conceptions of 
knowledge, identity, and being. It is also always embedded in social 
practices, such as those of a particular job market or a particular 
educational context and the effects of learning that particular 
literacy will be dependent on those particular contexts.  

 

Street (2003, s. 77f) visar på kunskapens sociala inbäddning och beroende. 

Som en konsekvens av denna både öppnas och stängs möjligheter till 

kommunikation. Detta sker genom det tillträde till olika samhällssammanhang 

som diskursordningen bidrar till att öppna eller stänga för ungdomarna på de 

olika programmen. Det skapas maktrelationer mellan ungdomarna som går på 

olika program grundade på vilken kunskapsbas de erhåller. Den olikartade 

tillgången till kunskap på de skilda programmen bidrar till att etablera och 

reproducera ojämlika maktrelationer (jfr Fairclough, 2010, s. 163). I 

gymnasieskolans diskursiva dimension sker en social differentiering: ”the 

relationship between schooling and social inequality” (Bautier, 2011, s. 108). 

Diskussionen kan därvid återvända till Bernstein (2000, s. 156) och de sociala 

konsekvenser han ser av den vertikala diskursen i samhället: 

  

One form [vertical discourse] becomes the means whereby a 
dominant group is said to impose itself upon a dominated group and 
functions to silence and exclude the voice of this group. The 
excluded voice is then transformed into a latent pedagogic voice of 
unrecognized potential.  

 

De grupper av ungdomar som får en engelskundervisning inom ramen för den 

akademiskt orienterade diskursen får tillträde till kunskap om kommunikation, 

analys och textproduktion ur vertikala diskurser. Denna kunskap utgör ett 

potentiellt maktmedel som de kan kvalificera om de når tillträde till högre 

utbildningsprogram eller sociala arenor som ger dem en samhällelig position. 

Samtidigt vill jag tillägga att de ungdomar på studieförberedande program 

som inte klarar att ta till sig den kunskap som den akademiskt orienterade 

diskursen inrymmer hamnar i andra svårigheter, eftersom de inte heller 

kommer att ha ett yrkessammanhang att relatera sina kunskaper till.  

Denna ojämlika maktsituation som etableras via kunskapsurvalet på de 

olika programmen bör ses i relation till skolans uppgift att förbereda alla 

ungdomar för social integrering i ett demokratiskt samhälle, vilket Isling 

(1988, s. 605) formulerat som att: 

 

Den [Skolan] är ålagd att ge en medborgerlig utbildning och 

fostran. När det gäller inriktningen härför, på medborgarrollen, 
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gäller i själva målsättningen jämlikhet: alla måste här sägas ha 
samma behov och därmed rätt att ställa samma krav på skolan. 

 

Den pedagogiska diskursordningen rymmer ett demokratiskt problem i sina 

konsekvenser. Ungdomarna på yrkesprogrammen omfattas inte i samma grad 

som ungdomarna på övriga program av ett kunskapsurval som bidrar till deras 

möjlighet att delta i övergripande politiska samhällsdiskussioner, där engelska 

språket utgör kommunikationsmedlet. Denna skillnad i kunskapskvaliteter kan 

bereda väg för undertryckandet av yrkesungdomarnas demokratiska 

uttrycksmöjligheter (jfr Lundahl, 2008). Den diskursiva klassificeringen av 

kunskaper efter gymnasieprogram inom rådande pedagogiska diskursordning 

innebär att förberedelse för social differentiering etableras, vidmakthålls och 

legitimeras:  

 

Any distribution of power attempts to regulate the realization of that 
potential, in the interests of the social ordering it creates, maintains, 
and legitimates. (Bernstein, 1990, s. 182).  

 

På ett likartat sätt talar Dewey (1916/1997, s. 45) om att skolans utbildning 

formar ungdomar för ”… anpassning till det sociala livets normala former”.  

Poängen är sammanfattningsvis att lärarna, med bistånd av ungdomarna, 

SOU 2002:120 och prop. 2003/04:140, samt med stöd i ämnestraditioner 

formar rådande diskursordning vilken mobiliserar ungdomarnas livschanser 

med avseende på såväl yrke och vidare utbildning som deltagande i en 

samhällelig diskussion:  

 

However, such participation is subject to stratification: the life 
chances, the life style and the social influence of individuals depend on 
access to the stock of knowledge at hand. (Stehr, 2001, s. 497).  
 

Den socialt och kulturellt situerade pedagogiska diskursordningen bidrar till 

legitim fördelning av kunskap och undervisning mellan programmen och 

därigenom till ungdomarnas sociala integrering i olika samhällssektorer. Detta 

får samtidigt till följd att skolan bidrar till en social differentiering i form av 

ungdomarnas förberedelse för olika sociala positioner och därmed 

medborgarroller beroende på program.  

Naturligtvis är utbildning mot olika samhälleliga funktioner och sociala 

positioner en viktig uppgift för gymnasieskolan. Samhället kommer inte att 

fungera utan olika yrkesgruppers arbete och kunskaper. Det problematiska 

ligger i att den rådande pedagogiska diskursordningen i engelska begränsar 

ungdomarnas livschanser och kan även utgöra ett hinder för social mobilitet. 
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10.3 Likvärdighet och social ojämlikhet 

 

Den synliggjorda pedagogiska diskursordningen och de olika villkor denna 

formar för ungdomarna på olika program med avseende på livschanser ger 

anledning att diskutera kunskapsfördelningen utifrån begreppet likvärdighet 

och ungdomars förändrade integreringsprocesser. 

I utbildningspolicy från 1990-talets början anges att ungdomar på olika 

gymnasieprogram genom kärnämnesundervisningen ska få en gemensam 

grund, ”gemensamma färdigheter” (SOU 1992:94, s. 108), för att kunna delta i 

samhällslivet. Den betydelse likvärdighetsbegreppet antar under denna 

reformperiod kan, med Englund och Quennerstedts beskrivning (2008, s. 20), 

anges vara att utbildning ska vara ”jämlikt medborgarförberedande”. Det är ett 

rättfärdigande av kärnämnenas introduktion utifrån ett tal om strävan efter 

’likvärdighet’. Begreppets innebörd har därvid en ”… orientering mot 

jämlikhet, enhetlighet, fostran till gemensam referensram” (Englund & 

Quennerstedt, 2008, s. 8). Även Skolverket (2000, s. 80) skriver att alla 

gymnasieungdomar ska få en medborgarförberedande utbildning:  

 

De [Kärnämnena] är alla ämnen som eleven kommit i kontakt med i 
grundskolan och kan betraktas som en fördjupning av skolans 

medborgarfostrande uppgift. Om karaktärsämnena har en 
differentierande uppgift mellan olika program, så har kärnämnena 
en integrerande. 

 

Citatet ur prop. 1990/91:85 pekar på ett tal om likvärdigt tillträde till en 

offentlig samhällsdiskussion, där gemensamma ämnen som engelska förutom 

kunskapskvalificering kan medverka till alla ungdomars integrering i ett 

medborgerligt liv. Fritzén (2007) pekar på denna utvecklingspotential för all 

ämnesundervisning. Gymnasieskolan har både ett kunskapsuppdrag och ett 

fostransuppdrag. Genom kärnämnesundervisningen ska ungdomar förberedas 

för vidare studier, liksom för sin roll som demokratiska och aktiva 

samhällsmedborgare (Fritzén, 2007; Gerrevall, 2003; Izquierdo & Minguez, 

2003).  

 Englund och Quennerstedt (2008), som genomfört en historisk analys av 

svensk utbildningspolitik och likvärdighetsbegreppets användning, finner att i 

utbildningspolitiska texter inför grundskolans etablering, liksom i 

motsvarande texter under 1970-talet, utgjorde jämlikhetssträvan ett uttalat 

ledord för skola och utbildning: 

 

I den traditionen [jämlikhetssträvan i skolpolitiken under 1960-talet 
och 1970-talet] betraktades skolan som en samhällsutvecklande 
kraft, och en central uppgift för skolan var att verka för ökad social 

jämlikhet mellan grupper i samhället. En likvärdig utbildning 
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innebar utifrån denna tradition allas lika tillgång till utbildning i en 
skola som var allsidigt socialt sammansatt och som genom sitt 
utbildningsinnehåll bidrog till en enhetlig och gemensam skola med 
en kompensatorisk resursfördelning för att ge alla reellt lika 
möjligheter. (Englund & Quennerstedt, 2008, s. 16) 

 

I avhandlingsstudiens policyanalys visar jag hur ett jämlikhetsvillkor gav 

innehåll åt likvärdighetsbegreppet i utbildningspolicy för gymnasieskolan 

under första delen av 1990-talet. Sundberg (2005, s. 264) beskriver det som att 

skolans aktörer i 1990-talets reformer positionerades som ’moraliska agenter’, 

vilka skulle verka för gemensamma värden såsom likvärdighet. Över tid har 

därefter skett en förändring i likvärdighetsbegreppets innebörd. Analysen av 

senare utbildningspolicy, såsom SOU 2002:120 och prop. 2003/04:140, visar 

på en allt starkare diskursiv klassificering av kunskapsinnehållet mellan olika 

program. Med stöd i Wahlströms (2009, s. 40) analys kan utifrån denna studie 

slutsatsen dras att det är utbildningens bristande effektivitet vad avser elevers 

uppnående av utbildningsmålen som legitimerat förskjutningen. Detta utgör en 

skillnad mot tidigare perspektiv i utbildningspolicy, där fokus låg på 

demokrati och sociala behov med möjlighet till social mobilitet. Det är inte 

längre olika sociala gruppers lika tillträde till skola och utbildning som 

prioriteras. Lärare ska i detta senare perspektiv främst verka för en god 

genomströmning.   

Talet om infärgning i SOU 2002:120 och prop. 2003/04:140 liksom den 

yrkes- och vardagsorienterade diskursen som lärarna och ungdomarna på 

yrkesprogrammen etablerar som dominerande diskurs kan tolkas som uttryck 

för en ambition att alla ungdomar ska kunna nå kursmålen i kärnämnen, såsom 

engelska. Det är en likvärdighetssträvan på kursnivå som innebär att 

ungdomarna ska få lika förutsättningar att nå målen för kursen. Dock, i och 

med infärgningen ska kunskap och undervisning anpassas till programmet, 

vilket ger lärarna förutsättningar för olika kunskapsurval på olika program. 

Detta öppnar i sin tur för att olika pedagogiska diskurser etableras på de olika 

programmen. Gränser mellan program formas och kan bidra till social 

differentiering. Samtidigt framkommer av intervjuerna att yrkesungdomarna 

inte uppfattar att de får en tillräcklig infärgning av sin engelska mot yrkesliv 

genom engelskundervisningen. För yrkesungdomarna blir istället följden att de 

främst får erbjudande om en grundläggande basengelska. 

De perspektiv som uttrycks såväl via infärgning i utbildningspolicy som av 

lärarna och ungdomarna bidrar till att försvåra realiserandet av jämlikt eller 

likvärdigt tillträde till högre studier och arbetsmarknad. Detta har sin grund i 

att ju mer undervisningen tar form i enlighet med den yrkes- och 

vardagsorienterade eller den akademiskt orienterade diskursen, desto mer 

programspecifik blir kunskapen. Det förändrade perspektivet i 

utbildningspolicy på kärnämnen med diskursiva tillskrivanden av vilka 

kunskaper ungdomar på de olika programmen ska ha, påverkar ungdomarnas 
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integreringsprocesser (jfr Lund, 2006). Vad som framstår som likvärdigt ur ett 

mål- och resultatperspektiv är inte likvärdigt med uppmärksamhet på de 

konsekvenser infärgningen har på ungdomarnas förutsättningar för tillträde till 

högre studier samt offentliga samtal och därmed på deras livschanser. 

Det är en mindre likvärdig skola som trätt fram under senare decennier, 

sett i förhållande till den jämlikhetstradition som det tidiga 1990-talets 

utbildningspolicy och införandet av kärnämnena på gymnasiet ger uttryck för. 

Jämlikhet i utbildning har utmanats av ett tal om att det är åtskillnad av 

ungdomar inför framtida yrkesliv som ska genomsyra kunskapsurval och 

undervisningens genomförande på olika gymnasieprogram. Orienteringen mot 

ekonomiska incitament för åtskillnaden av ungdomar i utbildningspolicy ser 

jag som uttryck för en neo-liberal orientering som skett i många västliga 

demokratier (jfr Beach, Gordon & Lahelma, 2003), såsom Sverige, USA och 

England. En neo-liberalt orienterad gymnasieskola tar sig uttryck i en betoning 

av ekonomisk konkurrenskraft, en fokusering inom utbildningsområdet av 

frågan om vem som ska ha tillgång till vilket kunskapsurval (jfr Apple, 2007; 

Thompson, 2009).  

Dessutom har likvärdighetsbegreppet fått sin innebörd förskjuten över tid 

från att gälla alla programungdomars jämlika tillträde till kunskap i 

kärnämnen till att avse nationellt likvärdigt måluppnående, eller med 

Lundgrens (1999) ord ”… en likvärdighet i resultat”. Det är den enskilda 

kursens krav och den nivå på kunskaper de enskilda ungdomarna uppnår i 

kursen som ska vara jämlika nationellt, inte tillträdet till ett gemensamt 

kunskapsinnehåll för ungdomar på olika program för användning i 

medborgarrollen och fortsatta studier. 

Som en uppföljning till studiens analys av villkor under Lpf 94 för 

kunskapsfördelning på olika program och konsekvenser för ungdomars 

livschanser ställer jag i nästa delkapitel analysresultaten i relation till den 

reformerade gymnasieskolan, GY 2011. Diskussionen tar upp förändrade 

villkor för kunskapens urval i utbildningspolicy inför GY 2011, närmare 

bestämt i SOU 2008:27 och prop. 2008/09:199.  

 

10.4 GY 2011 – pragmatik och effektivitet 

 

Inledningsvis vill jag återkoppla till den socialt och kulturellt situerade 

pedagogiska diskursordning mellan olika gymnasieprogram som studiens 

analys visat på. Lärarna och ungdomarna etablerar i diskursordningen 

varierande dominerande pedagogiska diskurser på de olika programmen, vilka 

förbereder ungdomarna för social differentiering utefter den kunskap de får 

tillträde till. SOU 2008:27 och prop. 2008/09:199  ger legitimitet åt denna 
kunskapsfördelning. Dessa policytexter rättfärdigar en stark diskursiv 
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klassificering av kunskapens urval och undervisningens organisering i de 

gymnasiegemensamma ämnena. För att förbättra kvaliteten i 

gymnasieutbildningen ska undervisning och kunskap vara åtskilda utefter om 

det är en högskoleförberedande utbildning eller en yrkesutbildning. 

Poängen här är att gymnasieskolans undervisningspraktik under lång tid 

har upprätthållit en stark diskursiv klassificering och att SOU 2008:27 och 

prop. 2008/09:199 har antagit rollen av att legitimera och verka för denna 

praxis. Detta kan ske genom att kärnämnena och en svag diskursiv 

klassificering ersatts av gymnasiegemensamma ämnen och en stark diskursiv 

klassificering mellan olika program. Utbildningspolicy har blivit pragmatisk 

och rättfärdigar redan pågående praxis i undervisningspraktikerna (jfr Lund, 

2012). Ett annat sätt att uttrycka detta är att utbildningspolicy har avvikit från 

sin tidigare ideologiska orientering mot att alla ungdomar oberoende av 

program ska ges samma generella kunskapsbas.  

 

Konsekvenser av en stärkt diskursiv klassificering för kunskapsurval 
mellan program 

 

En konsekvens av den beskrivna rörelsen i utbildningspolicy är sammantaget 

en förstärkning av den i studien påvisade pedagogiska diskursordningen. 

Förändringen av den diskursiva klassificeringen av kunskap i SOU 2008:27 

och prop. 2008/09:199  indikerar en betoning av den akademiskt orienterade 

diskursen som relevant på naturvetenskapsprogrammet och 

samhällsvetenskapsprogrammet respektive den yrkes- och vardagsorienterade 

diskursen på yrkesprogrammen. Denna kunskapsfördelning mellan de olika 

programmen har samtidigt konkreta återverkningar på ungdomarnas 

livschanser, framför allt för ungdomar på yrkesprogrammen. GY 2011 innebär 

att alla yrkesungdomar inte längre med självklarhet erhåller grundläggande 

behörighet till högskolestudier
29

. Utformningen av de gymnasiegemensamma 

ämnena på yrkesprogrammen riskerar därigenom att minska yrkesungdomars 

möjligheter att nå tillträde till högre studier och på den vägen kunna hantera 

flexibilitet och förändringar i yrkeslivet i samband med arbetsmarknadens 

utveckling. Lundahl (2011) förstärker denna bild av yrkesungdomarnas utsatta 

kunskapsposition som den framstår i SOU 2008:27, då hon kritiskt 

uppmärksammar att tiden för gymnasiegemensamma ämnen minskats på 

yrkesprogrammen. Detta leder till bekymmer över att, som Lundahl (2011, s. 

20) formulerar det ”… young people will be caught in deadlocks or will have 

difficulties completing their studies if they want to continue to higher 

education”.  

                                                        
29 Endast genom att nå godkänt i engelska 6 samt svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 

och 3 kan grundläggande högskolebehörighet erhållas. Yrkesungdomar måste då aktivt välja dessa 

kurser inom ramen för programfördjupning, individuella val eller läsa utökat program. 
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SOU 2008:27 och prop. 2008/09:199 uttalar även att kunskapsurvalet på 

yrkesprogrammen ska fokusera på kunskap anpassad för det specifika 

yrkesområdet eller branschen. Yrkesungdomarna kan därmed få svårare att nå 

tillgång till kunskap som underlättar deras integrering i samhällsdebatt med 

principiella och kritiska diskussioner. Hultin (2008) påpekar med samma 

slutresultat att den reformerade gymnasieskolan under GY 2011, med dess 

minskade tid på yrkesprogrammen för svenskämnet, riskerar leda till att 

yrkesungdomar inte är rustade för det skriftspråk som krävs i samhällslivet. 

Kunskap för social utjämning i demokratiskt deltagande, vilket varit en uttalad 

målsättning för utbildningspolicy från 1970-talet och framåt att få med i 

undervisningen, intar en undanskymd plats i SOU 2008:27 och prop. 

2008/09:199.  

Vidare, finns i studien yrkesungdomar som uttrycker ett behov av att inte 

vara inlåsta i en undervisning som avgränsar sig till vad den yrkes- och 

vardagsorienterade diskursen tillåter. Dessa ungdomar efterfrågar en 

undervisning som ger utrymme för diskussion där andra sociala sammanhang 

än det egna yrkeslivets och den lokala vardagens förs in. Med andra ord 

efterfrågar de en undervisning som inbegriper kunskap som faller inom ramen 

för den akademiskt orienterade diskursen. Den starka diskursiva 

klassificeringen av kunskapsurval mellan program i SOU 2008:27 och prop. 

2008/09:199 kan innebära att framtida yrkesungdomar med motsvarande 

strävan inte får utrymme för detta kunskapsinnehåll i sin engelskundervisning.   

Sammanfattningsvis, gymnasieskolans roll att förbereda ungdomar för 

social integrering tenderar utifrån SOU 2008:27 och prop. 2008/09:199 att 

snarare förstärka den sociala differentieringen. Ungdomarna ”differentieras till 

skilda positioner” genom sin gymnasieutbildning (Forsberg, 2008, s. 94). 

Mobiliseringen av ungdomars livschanser via engelskundervisningen leder i 

detta till att ungdomar på olika program förbereds för olika sociala 

sammanhang och möjligheter.   
 

Ett neoliberalt inflytande 

 

Inriktningen i SOU 2008:27 och prop. 2008/09:199 mot ungdomars 

förberedelse för olika sociala sammanhang på olika program står under 

inflytande av en neoliberalistisk styrningslogik. I ett neoliberalistiskt 

perspektiv på utbildning utpekas det som relevant att finna 

marknadsanpassade lösningar på utbildningsproblem (Apple, 2007). SOU 

2008:27 och prop. 2008/09:199 framhåller att ungdomar på yrkesförberedande 

program ska få sina kunskaper anpassade till branschen och på motsvarande 

sätt ska högskoleförberedande program få sina kunskaper formade för 

högskolestudier. Åtskillnaden av kunskapens urval mellan program 
legitimeras i SOU 2008:27 och prop. 2008/09:199 av att avnämarna 
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efterfrågar denna anpassning av undervisningen. Genom anpassningen menar 

policytexterna att fler ungdomar kommer att slutföra sina studier 

framgångsrikt med god förberedelse inför livet efter gymnasiet: ”In a 

neoliberal view of efficiency, pupils must be steered towards rational choice 

paths in order to maximize the individual and societal outcome of the current 

educational system.” (Lund, 2012, s. 15).  

I SOU 2008:27 och prop. 2008/09:199 finner rådande pedagogiska 

diskursordning en legitimitet i det neoliberala perspektivet på vad som utgör 

en bra och önskvärd gymnasieskola. Apple (2007, s. 178) ger en global 

ekonomisk dimension åt detta perspektiv: ”The world is intensely competitive 

economically, and students – as future workers - must be given the requisite 

skills and dispositions to compete efficiently and effectively.” Mobiliseringen 

av skilda livschanser via engelskundervisningen rättfärdigas således i detta 

perspektiv av att utfallet av utbildningsinsatserna ska maximeras. En ökad 

effektivitet inom utbildningssystemet uttrycks i SOU 2008:27 och prop. 

2008/09:199 som en fråga om tydliga utbildningsvägar. Förberedelse för 

högskola respektive yrkessektor eller bransch utgör den vattendelare som 

avgör undervisningens organisering och kunskapens urval i de 

gymnasiegemensamma ämnena på gymnasieprogrammet. Ungdomarna ska 

antingen genomgå högskoleförberedande program där de förbereds i de 

gymnasiegemensamma ämnena för att snabbt och framgångsrikt ta sig igenom 

en högskoleutbildning. Alternativt ska de delta i yrkesutbildning för att bli 

anställningsbara och konkurrenskraftiga inom en yrkessektor. Med stöd av 

Ball (2008) och i synnerhet Lund och Sundberg (2012, s. 7) vill jag peka på att 

kunskapsurval som förberedelse för yrke respektive högskolestudier ges 

företräde framför kunskap som förberedelse för medborgerligt deltagande, ”… 

kunskap som individuellt konkurrensmedel tenderar att konkurrera ut kunskap 

som medborgerligt meningsskapande”. Därigenom tonas kunskapens roll för 

allas möjlighet att delta i samhällelig, övergripande demokratiskt förankrad 

diskussion ned i gymnasieskolan.  

 

10.5 Didaktiska implikationer som förändring    

 

I detta delkapitel diskuterar jag studiens didaktiska implikationer för 

utbildningspolicy, för lärare i gymnasieskolan likväl som för ungdomar på 

olika gymnasieprogram. Det som framför allt står i fokus är vad en förändring 

av rådande pedagogiska diskursordning kan innebära.  

Sammantaget visar studien att ungdomarna på de olika programmen 

efterfrågar kunskaper som förbereder dem på de olika samhälleliga 

sammanhang som de finner eftersträvansvärda att bli en del av. Ungdomarna 
har därmed redan under gymnasieskolan inordnat sig i enlighet med en social 
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differentiering. Lärarna strävar efter att tillmötesgå behov ungdomarna 

uttrycker, men även och främst att möta behov som de som lärare ser att 

ungdomarna har. Detta senare behov utgår från den bild lärarna har av de 

samhälleliga sammanhang som ungdomarna på de olika programmen ska 

komma att ingå i. Lärarna verkar därmed också för att inordna ungdomarna i 

enlighet med en social differentiering. 

Det uppstår här en spänning mellan om kunskapsurvalet i engelska ska 

svara mot gemensamma behov såsom medborgarförberedelse eller mot 

specifika behov i överensstämmelse med programmets inriktning. 

Mot denna bakgrund och med avseende på utbildningspolicy så föreligger 

ett behov av problematisering av kunskap och undervisning i skolan, vilket 

utifrån Sundbergs (2005, s. 271) studie antar en dimension av att vara ett 

dilemma:  

 
Ett centralt dilemma i det statliga reformarbetet för den 
obligatoriska skolan är att svara för en likvärdig utbildning och  
samtidigt mot allt starkare krav på differentierade utbildningsvägar 
och individers självreglering.  

 

Hur detta dilemma ska hanteras är en väsentlig fråga för lärare, ungdomar 

liksom deltagare i statligt reformarbete för gymnasieskolan. 

Med intresset riktat mot engelsklärarna på yrkesförberedande program vill 

jag inledningsvis påpeka att yrkesungdomarna ser en brist i engelsklärarnas 

kunskaper inom fackområdet. Bristen, anger de, får konsekvenser för deras 

möjligheter till utveckling av kunskap i enlighet med den yrkes- och 

vardagsorienterade diskursen. Yrkesungdomarna får endast en grundläggande 

och inte alltid korrekt fackengelska av lärarna. Engelsklärarna har sin 

professionella kunskapsbas i ämnet engelska i enlighet med en vertikal diskurs 

(Bernstein, 2000). Detta innebär att engelsklärarnas professionella status 

gentemot karaktärsämneslärare utmanas om karaktärsämneslärarna kan mer 

om det engelska språkets användning i yrkesprocesser än engelsklärarna. 

Studien pekar genom detta på behovet av en utvecklad samverkan mellan 

engelsklärare och karaktärsämneslärare samt att lärare i engelska behöver lära 

sig mer om det yrkesspecifika innehållet. På samma gång kan engelsklärares 

disciplinära grund i engelskämnet bidra till minskad klassificering av 

yrkesungdomarnas kunskaper i den yrkes- och vardagsorienterade diskursen.  

Vidare, utgör den medborgerliga förberedelsen en del av undervisningen 

oavsett program och är som sådan inte bara en fråga om teoretisk kunskap. 

Gerrevall (2003) visar på att skolans medborgarförberedelse av ungdomar i en 

deliberativ demokratimodell handlar om att ungdomarna ska kunna genomföra 

intersubjektiv, ömsesidigt övervägd, kommunikation och delta i demokratiska 

beslutsprocesser. Ungdomarna måste få utveckla sin förmåga att använda sina 

kunskaper för att kritiskt pröva egna och andras perspektiv och nå ett 

fördjupat, principiellt ställningstagande. Alla ungdomar, oavsett program, har 
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behov av att läraren bistår dem i att utveckla dessa kommunikativa kvaliteter 

för att de ska kunna ta ställning i viktiga frågor och bli en del av demokratiska 

beslutsprocesser. Medborgarrollen är av betydelse för ungdomarna redan 

medan de genomgår sin gymnasieutbildning, dels med tanke på att de ska 

kunna utöva inflytande över sin egen undervisning, dels med tanke på att de 

når rösträtt under gymnasietiden. I engelskundervisningen kan ungdomarna 

dessutom utveckla medborgarrollen för deltagande i ett globalt samhälle där 

engelska utgör kommunikationsmedlet. Samtidigt framhåller Gerrevall (2003, 

s. 62), att studieförberedande och yrkesförberedande program uppvisar 

skillnader sinsemellan i kunskaper och inflytande (jfr Skolverket, 2003). Vissa 

grupper av ungdomar får mer av kommunikativ förberedelse i skolan för 

deliberativa överväganden. Mot den bakgrunden visar avhandlingsstudien på 

betydelsen av att lärare strävar mot att alla ungdomar oavsett program får 

kunskap och undervisning inom ramen för den akademiskt orienterade 

diskursen och den kommunikativa inriktningen, vilken förbereder dem för 

deliberativa kommunikationsprocesser. En didaktiskt intressant möjlighet 

ligger i om en kommunikativ inriktning med deliberativa kvaliteter kan 

utvecklas där alla ungdomar erbjuds kunskaper genom vilka de kan 

kommunicera utanför specifika sociala sammanhang och delta i demokratiska 

beslutsprocesser. 

Hinder för nämnda utveckling på yrkesförberedande program utgör den 

starka betoningen av den formalistiska inriktningen av dominerande diskurs på 

yrkesprogrammen och de begränsade tillskrivningar av framtida 

samhällspositioner som engelsklärare däri ger yrkesungdomarna. Det finns 

behov av strukturer där lärarna genomför ett främmandegörande av dessa 

tillskrivningar och deras inverkan på kunskapsurval i yrkesungdomarnas 

undervisning. Illustrativa exempel ur studien på yrkesungdomarnas 

begränsade medborgarförberedelse aktualiseras i lärarnas beskrivningar av 

situationer där styrdokument tas upp i undervisningen. Lärarna låter 

naturvetarungdomar och samhällsvetarungdomar argumentera för egna förslag 

på innehåll i undervisningen med hänsyn tagen till vad kursplanen medger. De 

ger dessa ungdomar träning i att inte bara argumentera utan även att förhålla 

sig till styrdokument och finna undervisningsutrymme för egna förslag på 

innehåll. På de yrkesförberedande programmen ger inte lärarna ungdomarna 

samma möjligheter och de efterfrågas inte heller av ungdomarna. Detta 

analysresultat pekar således mot ett behov av förändring i yrkesungdomarnas 

undervisning och dess organisering via strukturer som tillåter principiella 

pedagogiska diskussioner mellan lärare och ungdomar. Lärarna behöver bana 

väg för en undervisning som tillåter yrkesungdomarna att delta i samtal om 

kunskapens urval utifrån styrdokument. Därigenom kan lärarna medverka till 

en vidgad kommunikativ inriktning på yrkesprogram som förbereder för 

medborgerligt deltagande och att ett mer jämbördigt utrymme ges för både det 

formalistiska och det kommunikativa.  
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Studien visar att alternativa inriktningar av dominerande diskurser som 

ungdomarna framför har svårt att vinna lärarnas gehör på 

samhällsvetenskapsprogrammet och yrkesförberedande program. Beach, 

Lundahl och Öhrn (2011, s. 150) framhåller att lärares kunskapsföreträde 

utgör ett hinder för en förändring av undervisningens inramning: 

 

Hence, the defence of teachers’ knowledge-based superiority, 
particularly in subjects within a vertical discourse, still constitutes 
the greatest obstacle for students’ initiation and carrying through of 
actions aiming to change aspects of education… 

 
Till detta kan även föras en professionsaspekt, där lärarna kan försöka 

avgränsa undervisningen så att undervisningsinnehållet befinner sig inom ett 

fält som de behärskar och känner sig trygga i, närmare bestämt en disciplinärt 

grundad kunskap inom engelska.  

Samtidigt säger Ozga (2000, s. 9) att utbildning har en potential till 

förändring: ˮ … education has the potential to go beyond the reproduction of 

inequality and the maintenance of conservative social formations”. Utbildning 

behöver inte vara reproducerande. Lärare, ungdomar och deltagare i statligt 

reformarbete för gymnasieskolan har i ett sådant perspektiv att aktivt bearbeta 

den synliggjorda pedagogiska diskursordningen för förändring av 

kunskapsurval i undervisningspraktikerna och mobiliseringen av ungdomars 

livschanser via kunskapsfördelning.  

I ett framåtsyftande didaktiskt perspektiv skulle förändringen kunna 

innebära ämnesintegrering mellan yrkesämnen och det gymnasiegemensamma 

ämnet engelska, utan att engelskundervisningen bidrar till social 

differentiering. Inslag i denna undervisning skulle konkret kunna innebära att 

lärare i engelska lyfter det yrkesspecifika sammanhanget till en mer politisk, 

principiell nivå för en vidgad muntlig kommunikation rörande frågor som på 

en samhällsnivå kan vara angelägna oavsett vilket yrkesområde ungdomarna 

valt. Som en del av detta kan även ingå författande av texter för medborgerligt 

deltagande samt analys av språkbruket i olika sociala sammanhang. Därmed 

skulle en ökad balans mellan den formalistiska och den kommunikativa 

inriktningen av diskurserna kunna åstadkommas på yrkesprogrammen. På 

motsvarande sätt kunde utbildningen på de högskoleförberedande 

programmen utformas. Engelskundervisningen skulle kunna innebära ett ökat 

inslag av muntlig kommunikation för medborgerligt deltagande, exempelvis 

för diskussioner om kunskapens urval i den egna undervisningen men också 

för diskussion om naturvetenskapliga fenomen och samhällsfrågor ur ett 

politiskt perspektiv. 

Denna förändring kan innebära förbättrad måluppnåelse, samt att 

gymnasieskolan tillgodoser behovet av både ämnesfördjupande och 

medborgarförberedande kunskaper, vilka har betydelse för ungdomarnas 

fortsatta utveckling. 
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SUMMARY 

Aim and background 

 

This dissertation analyses national education policy texts as well as teachers’ 

and students’ talk on conditions for the selection of knowledge and 

organization of teaching in English classes on different upper secondary 

education programmes in Sweden. The aim is to elicit discursive conditions 

mobilizing young people’s life chances contributing to their social integration 

and differentiation. 

Beginning the study, a wider context showing the importance of skills in 

English for young people and Swedish society is presented. The importance of 

knowing English is evident in the social lives of Swedish youth today, for 

example when listening to English lyrics or consuming texts on the internet. In 

addition to this many also need English for their future working lives, as 

citizens communicating in a globalized world, and if they wish to go on to 

higher education.  

Moreover, society needs upper secondary schools to prepare citizens with 

knowledge that make them adaptable to changing demands on workers in a 

globalized, competitive economy, including preparation of all students for 

higher education. In addition to this, upper secondary schools are to prepare 

all young people with knowledge that will enable them to take part in and 

develop democracy. On these terms teaching of English as a core subject on 

all upper secondary programmes (termed ‘kärnämne’) was introduced in the 

early 1990s (SOU 1992:94, prop. 1990/91:85). The introduction of core 

subjects can be regarded from an historical point of view as the zenith of a 

process starting out in the educational reforms of the 1960s. Over time a more 

integrated upper secondary education has been developed by politicians 

gradually allowing students on vocational education programmes more ready 

access to subjects such as English, and to knowledge previously reserved for 

students preparing for higher education. However, research on teaching in 
upper secondary education (Bergman 2007, Hultin 2006, Malmgren 1992, 
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1999) indicates that there is still a difference in knowledge content between 

programmes focusing on Swedish as a core subject. One explanation (Hultin 

2006, Malmgren 1992) is that these differences originate in traditions within 

subject teaching.  

During the 1990s and up to 2009 there is then a continuous change in 

education policy, from prioritizing a knowledge content common to all 

students, to demands for specialization of knowledge and skills in accordance 

with the character of the programme (termed ‘infärgning’). However, the 

general aims of core subject teaching are upheld as the same for all 

programmes. 

The general question of interest for pedagogical research in this is about 

how knowledge content in English teaching is selected for different 

programmes. In more detail it concerns whether there is to be a knowledge 

base common to all students or whether knowledge matter is to differ between 

the various programmes. In other words, do the discursive conditions elicited 

from among teachers, students and found in education policy, for the selection 

of knowledge in upper secondary English teaching on different programmes at 

the time focus (2009 and 2010) mainly promote the development of a 

knowledge base common to all students or differences in the knowledge base 

between programmes. In short, this dissertation studies discursive conditions 

mobilizing students’ life chances, contributing to their social integration and 

differentiation. 

 

The research questions are as follows: 

 

 In what ways do education policy texts (SOU, directives and 

propositions) argue for the selection of knowledge in core subjects 

over time on different programmes? 

 

 What opinions on the content and organization of teaching in English 

class are expressed by teachers and students following different 

education programmes?  

 

 Which dominant pedagogical discourses on knowledge and teaching in 

English class are teachers and students on different programmes 

contributing to and how do they argue for them? 

 

 What is the relationship between dominant pedagogical discourses on 

different programmes and what can this relationship along with 

perspectives expressed in education policy indicate regarding life 
chances of young people?    
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Methodological and theoretical considerations 

 

With an aim to analyse perspectives in education policy texts as well as 

teachers’ and students’ perspectives concerning conditions for the selection of 

knowledge content and teaching in upper secondary programmes, a concept 

used here is ‘practice’. The concept of practice carries the meaning of a social 

and historical context in which people act together. On one hand there are the 

practices developed by teachers and students on different programmes 

expressing perspectives on English teaching and knowledge. On the other 

hand there is policy practice expressing perspectives on teaching and 

knowledge in general school subjects such as English. These are perspectives 

in a state of flux over time. 

In analysing perspectives expressed in these practices, the analytical model 

of critical discourse analysis (CDA) (Chouliaraki & Fairclough, 1999) is used 

as an inspiration, implying the analysis to be a three-dimensional analysis: 

text, discourse practice and social practice. The analysis of selected education 

policy texts, as well as the interviews with teachers and students, focuses in 

the dimension of text on describing expressed perspectives on the content and 

organization of English teaching as a core subject on different programmes. In 

the subsequent dimension of discourse practice, perspectives elicited from 

interviews are analysed to understand how teachers and students contribute to 

establishing a dominant pedagogical discourse on the programme and a 

perspective on who controls the organization of teaching in the classroom, 

termed discursive framing in the analysis. Perspectives in education policy are 

analysed to gain understanding of whether the selection of knowledge on 

different programmes is to be kept in common or distributed differently 

between programmes, termed discursive classification. The dimension of 

discourse practice thus focuses on establishing legitimate perspectives on the 

selection of knowledge and organization of teaching in and between education 

programmes. The third and final dimension of discourse analysis is social 

practice. Discourse practice constitutes the communicative aspect of social 

practice. The analysis of the dimension of social practice, interpreted as the 

specific socio-historical conditions within which discourse practice works, is 

limited in this dissertation to indicate the consequences of discourse practice 

on young people’s life chances.  

The general aim using a modified version of critical discourse analysis 

(CDA) is consequently to establish discourse practice among teachers, 

students and education policy, and to indicate consequences arising. That is to 

say, perspectives in use which are influenced by people communicating with 
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each other in certain social and historical contexts, resulting in conditions for 

areas of knowledge in English teaching on different programmes.  

In conducting this analysis theoretical inspiration comes from Bernstein’s 

theories (1990, 2000) on the relationship between pedagogics and the social, 

the integration of young people in society by means of differentiation in the 

distribution of knowledge among groups of students. Concepts derived from 

Bernstein (1990, 2000) that have been adapted for the purpose of discourse 

analysis within the context of upper secondary school are classification, 

framing, horizontal and vertical discourses. In order to make clear that the 

concepts refer to expressed perspectives on knowledge and teaching, the 

concepts of discursive classification and discursive framing are used here. 

Discursive classification refers to perspectives on whether knowledge and 

teaching in English should be strongly or weakly insulated within and between 

programmes. Discursive framing, on the other hand, refers to perspectives on 

who is in control of pedagogical communication deciding knowledge content 

and organization of teaching in English class. 

Finally, the concepts of horizontal and vertical discourses refer to 

knowledge with a social base outside upper secondary education. Horizontal 

discourse has its social base in the local context of working life or everyday 

activities. Vertical discourse on the other hand has its social base in 

disciplinary knowledge, such as the social sciences, and is not locally 

confined. In relation to these discourses this study focuses on the social 

context for development of knowledge within upper secondary school using 

the concepts of ’academically oriented discourse’ and ’vocational and 

everyday-life oriented discourse’. Academically oriented discourse and 

vocational and everyday-life oriented discourse then refer to teachers’ and 

students’ perspectives on knowledge in English class on different 

programmes. These discourses thus provide analytical tools for the study of 

teachers’ and students’ perspectives on the distribution of knowledge on 

different programmes in the core subject teaching of English.  

Inspired by Bernstein (1990, 2000) and CDA (Chouliaraki & Fairclough, 

1999) the analysis focuses on the discursive formation of what can be said and 

done, as well as what should be done, in English teaching on programmes, 

which carries implications for young peoples’ social integration as well as 

social differentiation.  

The empirical material with reference to interviews is derived from both 

vocational programmes (the hotel, restaurant and catering programme and the 

electrical engineering programme) and theoretical programmes (the natural 

science programme and the social science programme). Within these two 

categories one of the programmes has a technical or natural science 

orientation, while the other has not.  

Concerning empirical material within the category of national education 

policy (SOU, directives and government propositions) this material has been 

selected to represent official documents concerned with the reformation of the 
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curriculum in the upper secondary school of Sweden in the period 1990 (Lpf 

94) to 2009 (GY 2011).  

 

Analytical results 

 

Relevant results from the analysis on discursive conditions for the selection of 

knowledge and organization of teaching in English on programmes are 

summarized in the following text. The order of presentation follows as a 

whole the same order as the research questions given in the aim above.  

Beginning with ways in which education policy texts argue for the 

selection of knowledge to be acquired in core subjects over time on different 

programmes, the analysis indicates that while there is an ambition for a 

common knowledge base in the early 1990s there is then a gradual shift in 

subsequent education policy up to 2009 towards differentiating between 

knowledge content on different programmes. Arguments put forward for the 

selection of a common knowledge base in the early 1990s focus on the 

responsibility of schools to provide equal opportunities for all citizens to take 

part in democratic development, higher education and extended welfare. 

Society is also, these policy texts say, to benefit from this spread of general 

knowledge among all students by core subjects making upper secondary 

students adaptable to a changing economy and new demands on production for 

improved competitiveness and the continuation of general welfare in Sweden.  

In the late 1990s a persisting problem is that upper secondary students, 

especially students on vocational programmes, fail core subject courses. A 

tentative solution put forward at the end of the 1990s (SOU 1997:107, prop. 

1997/1998:169) is that core subject teaching should be adapted to the 

programme. These are the first signs during this period of differentiating 

between programmes as far as knowledge content being distributed on 

different programmes is concerned. 

As the new millennium dawned education policy (SOU 2002:120, prop. 

2003/04:140) still emphasizes the importance of core subjects for young 

peoples’ life chances in society, but also that knowledge content has to be 

adapted to the orientation of the programme. Reasons put forward are that 

students’ knowledge, especially on vocational programmes, has to be adjusted 

to the needs of employers. Students are to become ‘employable’ and 

integrated into working life within the orientation of the programme. 

Moreover, students, primarily on vocational programmes, are still showing 

poor results in core subject courses. At the same time these policy texts state 

that students on academic programmes have a need for theoretically more 

advanced knowledge, preparing them for higher education. In order to change 
the current situation and make more students meet the demands of core subject 
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courses, education policy, such as Prop. 2003/04:140, stresses the urgent need 

to adapt knowledge and teaching in core subjects to the programme, naming 

this process ‘infärgning’.   

At the end of the first decade of the new millennium education policy 

(SOU 2008:27, prop. 2008/09:199) states that general subjects common to all 

students, previously known as core subjects (‘kärnämnen’), is to be renamed 

‘upper secondary foundation subjects’ (‘gymnasiegemensamma ämnen’ in 

Swedish). Moreover, a clear difference in knowledge content between 

programmes is to signify the teaching of these subjects. A reason given for 

this insulation between programmes is that students on vocational programmes 

do not receive enough preparation for the particular section of the job market 

that their programme is oriented towards. Instead they are given too much of 

an academic bias. At the same time students following an academic 

programme do not attain a sufficiently high standard. The conclusion to be 

drawn would appear to be the importance of insulation of knowledge content 

and teaching between programmes.  

Education policy texts can then be analysed from a discursive point of 

view as indicating a gradual shift from a perspective legitimizing weak 

discursive classification of general subject knowledge between programmes in 

the early 1990s towards a perspective legitimizing strong discursive 

classification between programmes at the end of the first decade of the new 

millennium. At the same time education policy texts from the early 1990s 

striving for core subjects to be the same on all programmes, contribute to 

knowledge in core subject teaching becoming isolated from the content of 

other subjects on the individual programme. There is then a perspective of 

strong discursive classification between knowledge in core subjects such as 

English, and knowledge in other subjects on the individual programme. In the 

next two decades, up to 2009, there is a change of perspective in that a more 

prominent aim gradually emerges in education policy to maintain a loose 

boundary between core subject content and subsequently in upper secondary 

foundation subjects on the one hand. Knowledge content in a core subject is to 

be adjusted in accordance with the orientation of the particular programme it 

is taught on. This is to say that there is to be a weak classification of 

knowledge content in core subjects in relation to that being offered in other 

subjects on the individual programme.    

Focusing on the interviews, teachers and students express in these their 

perspectives on the content and organization of teaching in English classes on 

programmes. Regarding the natural science programme, students want the 

teacher to organize their teaching in accordance with the national curriculum. 

The ultimate aim of this strategy is that they will then reach a high grade. 

Apart from a high grade, they also strive for an advanced knowledge of 

English enabling them to communicate on formal occasions, such as higher 

education contexts. In general, natural science students consider an advanced 

knowledge of formal English as well as a high grade to be prerequisites for a 
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successful working life and before that an entrance ticket to higher education. 

Moreover, they find their introduction to classic English literature as well as 

more advanced texts such as news texts from major news agencies, to be of 

use integrating them in social contexts which they want to be a part of. 

Teachers on the natural science programme express that they are the leaders in 

the classroom, following the requirements of the curriculum, primarily those 

in the syllabus, giving in to natural scientist students’ demand for an education 

which qualifies them for the highest grades. In doing so they act to provide 

natural science students with an advanced, analytical tool for language 

production and understanding. Texts they focus on are among others classic 

literature. Thus, teachers and students on the natural science programme are 

oriented towards the same goal of enhancing students’ life chances through 

their skills in English.   

Turning to students and teachers from the social science programme, they 

agree that in English class the teacher leads the teaching, within the general 

framework of the curriculum, and prioritizes students learning English for 

academic purposes and other formal settings. Teachers justify this teaching, as 

well as teaching to some extent for communication outside these settings, 

saying that social science students are to be prepared for communication at 

university, in their subsequent working life as well as communication outside 

these environments. In short, social science students are to expand their 

possibilities of social inclusion, primarily in formal and academic settings. 

Social science students themselves, however, find their teaching to be too 

focused on writing formal English texts. They prefer to discuss English in 

different contexts, such as dialects, and come to conclusions on how the 

English language varies. Furthermore, both students and teachers agree that in 

English class, social science students when reading and discussing literature, 

are to be integrated into an awareness of language and a wide range of 

literature. Teachers and students stress the importance of improving students’ 

knowledge of literature, although students say that also contemporary 

literature written for young people should be a part of what is being analysed 

and discussed in class.   

Finally, students and English teachers from vocational programmes or, to 

be more precise, from the hotel, restaurant and catering programme and the 

electrical engineering programme, also regard the English teacher to be the 

organizer of English lessons on the programme and that he or she focuses 

primarily on students’ ability in basic English in combination with English for 

vocational purposes. Teachers say that knowledge of basic grammar, 

vocabulary and sentence building as well as vocational English is aimed at 

helping vocational students deal with their working lives and their private 

lives outside the working place. Students regard their English teaching to be 

focused on acquiring basic knowledge in English, not analysis and discussion 

of texts and more advanced disciplinary knowledge of English. Concerning 

literature vocational students read contemporary literature. Most of the 
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teachers consider reading of classic literature to be too demanding for 

vocational students, since they are regarded as lacking an extensive 

vocabulary. Both students and teachers are convinced that vocational students 

need vocational English for their future working life together with English for 

everyday purposes outside the workplace and school. However, there are a 

few students from the electrical engineering programme, who express a need 

for analysis of texts on contemporary problems, such as the environment and 

pollution, followed by a discussion of the main issues at stake.  

 In the next dimension, the dimension of discourse practice (Chouliaraki & 

Fairclough, 1999), the descriptions of teachers’ and students’ perspectives on 

the content of English teaching on different programmes are analysed with 

inspiration from Bernstein’s theory of vertical and horizontal discourses 

(Bernstein, 2000). In other words, within the context of English class on upper 

secondary programmes, discourse practice among teachers and students is 

analysed using the concepts ’academically oriented discourse’ and ’vocational 

and everyday-life oriented discourse’. Within academically oriented discourse 

teachers and students express that teaching is oriented towards introducing 

students into disciplinary knowledge, preparing students for integration into 

varying social contexts after upper secondary school, such as university 

studies and subsequent working life. Within vocational and everyday-life 

oriented discourse, teachers and students express that teaching is oriented 

towards knowledge adapted for working life, integrating vocational students 

into knowledge of a specific trade or vocation. Knowledge in this latter 

discourse is dependent on a local and specific context. It is not organized 

according to a principle that allows it to be transferred and used in other 

contexts. The aim of the analysis of discourse practice is to understand which 

dominant pedagogical discourses teachers and students on different 

programmes contribute to and how they argue for them. It is at the same time 

a matter of who is said to lead pedagogical communication, in other words 

discursive framing. The dimension of discourse practice thus focuses on 

establishing legitimate perspectives on the selection of knowledge and 

organization of teaching in English class on different education programmes.  

Teachers and students from the natural science programme maintain, in 

accordance with the academically oriented discourse, that English teaching on 

the programme is to help students gain further, explicit knowledge of English 

in order for them to produce and understand the language in formal contexts. 

Students are also to read and analyse texts within a disciplinary tradition, such 

as classic literature. The organization of English teaching on the programme is 

described by teachers and students as being led by the teacher. Using the 

concept of discursive framing, this description of the organization of teaching 

could be denoted as exhibiting strong discursive framing.  

Turning to the social science programme, teachers and students express a 

perspective on the selection of knowledge in English class that in most aspects 

is in line with the academically oriented discourse, professing that social 
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science students need more advanced disciplinary knowledge of the English 

language. Furthermore, students and teachers express that social science 

students need to be introduced in knowledge and analysis of literature from 

English-speaking countries. In brief, knowledge content for social science 

students is geared to enabling them to produce, understand and reflect on 

communication.  

However, social science students find that they want to analyse texts from 

a wider range of social contexts, including for example young people’s 

literature, than they have experienced in English class. It is then not 

knowledge within the vocational and everyday-life oriented discourse they 

aspire to, but the opportunity to discuss and develop an awareness of literature 

and language with all the variation there is to it, which reflects the 

academically oriented discourse. Considering discursive framing, students and 

teachers say that the English teacher leads the organization of teaching in the 

classroom, thus expressing strong discursive framing.   

Finally, teachers and students from the hotel, restaurant and catering 

programme and the electrical engineering programme make it clear, in 

accordance with the vocational and everyday-life oriented discourse, that 

vocational students need to gain basic knowledge of English for local, specific 

contexts that will enable them to handle a working life and their own private 

lives. Knowledge content is, teachers say, adapted for vocational students’ 

skills in English, ambitions in English studies and future positions in society. 

Students agree on the importance of knowledge directed towards working life 

and everyday life outside work. There are, though, some students on the 

electrical engineering programme who express a need also for knowledge in 

accordance with the academically oriented discourse saying that they wish to 

discuss and reflect together in class on problems in today’s society. Regarding 

the question of who leads the organization of English class on vocational 

programmes, students are of a mind saying that it is the teacher who decides 

the organization of teaching and the selection of knowledge. English teaching 

on the vocational programmes could then be described as a matter of strong 

discursive framing. The importance of the discursive framing is not of crucial 

importance with regard to the dominant pedagogical discourse of the 

programme, since both teachers and students give evidence for perspectives 

adhering to the vocational and everyday-life oriented discourse. However, 

students and teachers are of different opinions concerning the character of 

communicative activities in class. While students strive for English class to 

offer more opportunities for oral communicative activities, teachers think 

vocational students need to improve their basic knowledge of writing in 

English. Students’ opinion appear to make little difference as to what was 

done in English class. 

In the last chapter the question to be answered according to the aim is: 

What is the relationship between dominant pedagogical discourses between 

programmes, as well as the relationship between English and other subjects on 
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the programmes, and what can these relationships together with perspectives 

expressed in education policy, indicate when it comes to equal access to 

knowledge and life chances of young people?  

My analysis of education policy (SOU 2002:120, prop. 2003/04:140) 

relevant at the time of the interviews, 2009 and 2010, indicates that core 

subjects, such as English, are not only to give all students in upper secondary 

school access to knowledge following the demands of the same syllabus, but 

also that knowledge content in core subjects is to be adapted in accordance 

with the education programme. This effort to make core subject teaching adapt 

to the education programme opens up for strong discursive classification in the 

selection of knowledge and teaching between programmes.  

Furthermore, the analysis of interviews performed in this dissertation 

suggests that the discursive classification in education policy between 

programmes has its reflection in a strong discursive classification of 

knowledge and teaching in teachers’ and students’ talk on different 

programmes: the academically oriented discourse, established by teachers and 

students on the natural science programme and the social science programme, 

versus the vocational and everyday-life oriented discourse, established by 

teachers and students on the vocational programmes. At the same time a 

strong discursive classification in English teaching between programmes is 

accompanied by a weak discursive classification between English teaching 

and other subject teaching on the social science programme and the vocational 

programmes, since teachers and students strive for English teaching to follow 

the interests of the education programme as a whole. Teachers and students on 

the natural science programme establish an exception. They strive for 

knowledge and teaching in English class not to adapt to a natural science 

interest, but profess an interest in developing knowledge of English as such, a 

disciplinary interest in the English language and literature within the 

academically oriented discourse.  

A conclusion drawn from the analytical results is that teachers, students 

and education policy (SOU 2002:120, prop. 2003/04:140) together establish a 
socially and culturally situated pedagogical order of discourse between 

education programmes. This pedagogical order of discourse represents the 

collective, discursively organized logic for the selection of knowledge content 

on different programmes in the current historical, social and cultural context.     

Summing up, this socially and culturally situated pedagogical order of 

discourse between education programmes contributes to young peoples’ social 

integration. In accordance with the vocational and everyday-life oriented 

discourse students and teachers on vocational programmes give emphasis to a 

preparation of vocational students for social integration into working-life and 

a more private life using English for communication. Simultaneously, students 

and teachers on the natural science programme and the social science 

programme mark the importance of preparing these students for social 

integration into varying social contexts after upper secondary school, 
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including university studies, subsequent working life and a prominent position 

in society.  

However, the current order of discourse also contribute to social 

differentiation of vocational students, in not prioritizing knowledge facilitating 

vocational students’ participation in university studies and democratic 

communication, limiting their opportunities to receive knowledge in critical 

analysis, debates and formal writing. A conclusion suggested in this 

dissertation is that the socially and culturally situated pedagogical order of 

discourse between education programmes has a tendency to impact on 

students’ equal access to a knowledge base common to all upper secondary 

students and thus on their subsequent chances in life. 
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BILAGOR 

Bilaga 1:  

Intervjusamtal – ungdomar (HV/EC/NV/SP): 

 

Inledning: 

 

Jag är forskarstuderande i pedagogik och jag har funderat på några frågor, som 

jag behöver er hjälp för att förstå mer av: 

 

-Vad tycker ni, vad innebär det egentligen att kunna engelska?  

 

-Hur vet man att en människa kan engelska? Hur kan man veta det? Hur är de 

som kan engelska? 

 

-Var möter ni engelska? Vad är det att kunna engelska där? Är engelska 

likadan på de olika ställena? Finns det olika engelskkunnande? 

 

-Kommer ni att ändra er syn, tror ni, vad det innebär att kunna engelska när ni 

slutar skolan och börjar jobba? 

 

  

Vad är det att kunna engelska i skolans engelsklektioner:  

 

- Beskriv en engelsklektion.  Vad händer i klassrummet? Vad sker? Se vilken 

mening de lägger i engelskkunnande, det som är känt, nära dem. 

 

- Hur skulle ni vilja beskriva vad det innebär att kunna engelska i skolan?  

 

Vad finns det för möjligheter att påverka engelskundervisningen: 

 

- Hur ser ni på det ni gör i skolan?  

Kan ni i engelskundervisningen utveckla er engelska mot det som ni uppfattar 

att ni behöver kunna i engelska? 

- Kan ni vara med och påverka engelskundervisningen? Vem avgör? Varför 

den personen? 
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Bilaga 2:  

Intervjusamtal – engelsklärare (HR/SP/NV/EC):  

 

Inledning: 

-Var stöter dina elever på engelska utanför skolan? Vad är det att kunna 

engelska i de olika sammanhangen, vad syftar det till?  

 

-Vad ser ni att era elever kommer att möta för situationer som kräver 

engelskkunnande när de slutat skolan? Påverkar de sammanhangen det ni gör i 

engelskklassrummet?  
Vad är det som ni tänker på att ni vill förbereda ungdomarna på?  

 

Vad är det att kunna engelska i skolans engelsklektioner  

 

-Vad innebär det att kunna engelska på engelsklektionen? Om du jämför den 

engelska ungdomarna möter utanför skolan med den de möter i skolan, vad ser 

du då? 
Beskriv en engelsklektion på programmet X. Vad händer i klassrummet?  

  

Hur skulle du beskriva en bra engelsklektion? 

  
-Vad tror du är viktigt för ungdomar i skolans engelskundervisning, innehållet 

i engelskkunnandet? 

 

-Vad är viktigt för dig som lärare i engelska att bidra till i elevernas 

engelskkunnande? Förklara 

 

Vad finns det för möjligheter att påverka engelskundervisningen: 
 

-Vem avgör vad som kan göras, som du ser det? Vilken roll spelar 

styrdokumenten? (Be dem ange vilka dokument) Vad är det som påverkar din 

undervisning mest? Vad tänker du om den situation du beskrivit?  

 

-Hur skulle du beskriva din lärarroll? Vad ser du som viktigt i din relation med 

eleverna, mot bakgrund av vad du sagt att engelskkunnandet i skolan ska leda 

till? Hur ska det fungera mellan lärare och elever? Beskriv din relation till 

eleverna.  

-Hur skulle du beskriva elevernas roll i utvecklandet av engelskkunskaper på 

engelsklektionen?  

 

-Hur ser du på det ni gör i skolan?  



195 

-Finns det alternativa möjligheter? Finns det begränsningar? 
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