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Abstract 

Thus far, Pierre Bourdieu’s concepts of capital, field and habitus have not been discussed 

together with the literature a teacher chooses in the subject English at a Swedish secondary 

school. However, this study aims to provide more research in this area, as well as how the 

concepts of capital, field and habitus affect the teacher in how he or she works with literature. 

This essay discusses the choice of literature of four teachers, as well as how the teachers work 

with the literature in the classroom. Furthermore, this essay observes that these teachers’ 

colleagues, time and experience are important factors in their choice of literature and teaching 

methods. Since these specific factors were found important, the essay concludes that Bourdieu’s 

concepts of capital and field are more represented than his idea of habitus in the teachers’ choice 

of literature, as well as how they work with the literature. This conclusion has been made since 

the teachers used the same approaches when it came to teaching literature, even though they did 

not have the same education or experience. In other words, the different habitus the teachers 

have, in this case their education, are in the end almost irrelevant since the teachers used the same 

approaches as each other, no matter what education they had or when they had it. 
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1. Introduction 

During all my years in school, my teachers chose what kind of texts my classmates and I were 

supposed to read. It did not matter if we were in the fourth grade or in upper secondary school, 

the teachers gave us texts that we were supposed to read and work with. Some examples of texts 

we had were short extractions taken from novels or news articles, and the books I remember are 

William Golding’s Lord of the Flies and Daniel Defoe’s Robinson Crusoe. These choices of 

texts, as well as how they were used, made a great number of students, including myself, highly 

uninterested and unmotivated in reading. The reasons for this behaviour were a mix of both the 

exercises and the texts themselves. The exercises, as I remember, were only to read the book, 

pick out some difficult words and write a summary of the book. These exercises made it possible 

to take the easy way out, and just read a summary on the Internet. When I now have perspective 

on these choices of texts, I understand that these exercises could have been done on any other 

book, and therefore I wonder why the teacher chose these specific books. In the case of Golding 

and Defoe, it felt like the teacher had done it before and that it was the teacher’s own interests 

that influenced the choice of literature. Due to this feeling, I use the three concepts capital, field 

and habitus, from the French philosopher Pierre Bourdieu, as a part of my theoretical framework 

to find out if and how they affect the teachers’ choice of literature and their approaches. The 

assumption that only the teacher’s own interests influence the choice of literature and approaches 

can be completely wrong, and that is the reason why I chose Bourdieu’s concepts. These three 

concepts deal with different factors, such as the school and the education of the teacher, and not 

only his or her own interests. As the second part of my theoretical framework, I use Gillian 

Lazar’s ideas on how literature can be used in teaching. These ideas are used since they provide 

an opportunity to analyse the methods and choices the teachers do with proven methods.     
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This essay uses a certain layout that includes presenting, in the first section, the aims and 

research questions of the study and what definition this study has of the term literature. The 

second section of the study presents the theoretical framework where the concepts of capital, field 

and habitus are used, together with Lazar’s approaches on how literature should be used in a 

classroom. Since all sections of this essay include the concepts of capital, field and habitus, this 

section provides definitions of them in order to understand the other sections. Capital, field and 

habitus are connected to each other, and a simplistic description is that all people have their own 

habitus and capital, as well as being part of a certain field. Capital, field and habitus differ from 

one person to another, and factors that affect these three are for instance education, family, 

location and interests. A more descripted explanation is found in section three where the 

theoretical framework is presented. After Bourdieu’s concepts the study also brings up Lazar’s 

approaches, where it is presented how literature can be used in teaching in her book Literature 

and Language Teaching – A Guide for Teachers and Trainers. This book is then used to analyse 

which approach to literature the interviewed teachers used, as well as if the approaches they use 

have anything to do with their capital, field and habitus. In the end of the section previous 

research is presented. This research presents how the concepts of Bourdieu affect teachers in 

different ways. Furthermore, I use a qualitative method in terms of semi-structured interviews to 

collect the data of the study, and this will be further explained in section three where the method 

is presented.  

The aim of this study is to understand the choice of texts some teachers make, and not to 

make a generalisation of all teachers’ choices of texts. Even though this study does not make any 

generalisations, its purpose is to find out why certain literature is chosen and also to find out if, 

and in that case how, literature in teaching can be improved.   
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After the method section the results of the interviews are presented. Additionally, the 

results are followed by an analysis where the results of the interviews are compared and 

discussed with the previous research, Bourdieu’s concepts and Lazar’s ideas. In order to 

understand the analysis, facts about the habitus of the teachers need a clarification. Teacher 1 has 

been a teacher for over 30 years, while Teacher 3 has only been a teacher for a year. Teacher 2 

and Teacher 4 have the same experience, and they have been teachers for approximately 20 years. 

This means that their experiences and backgrounds are different since their educations were not 

the same. For instance, Teacher 2 and Teacher 4 used one curriculum during their education, 

Teacher 1 used another and Teacher 3 also had a different curriculum in his or her education.  

1.1 Aims and research questions 

The aims of this study are to find out why teachers choose the literary texts they do, how they 

work with them, but also to find out if, and in that case how, a teacher’s capital, field and habitus 

affect the choice of literature. The study also aims to provide examples on how literature in 

teaching can be improved. In order to reach these aims the study uses the following research 

questions: 

 Why do teachers choose the literature they do in a class of students in year 7-9? 

 How, and why, do teachers work with the literature in a class of students in year 7-9?  

 How do teachers’ capital, field and habitus affect the choice of literature, as well as their 

way of working with literature? 

1.2 Definition of the term Literature 

The book Literature and Language Teaching, written by Gillian Lazar, states that literature is 

“novels, short stories, plays and poems” (5). On the other hand, Robert Eaglestone questions a 

narrow definition of literature in his book Doing English – A guide for Literature Students. 
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Eaglestone claims that a narrow definition of literature leaves out certain areas (50). For instance, 

Lazar’s definition omits factual texts, such as books about history and science. Eaglestone, on the 

other hand, states that literature cannot be limited to a narrow definition, and a book about history 

or science should also be considered literature (50). 

This essay uses a mix of Lazar´s and Eaglestone’s definition of literature. Even though 

Eaglestone claims that there should not be a narrow definition of literature, this essay has a 

narrow definition. It uses Lazar’s definition, as well as Eaglestone’s ideas of factual texts, such as 

history and science books. This is done to prevent misinterpretations between me and the 

interviewed teachers in our own interpretations of what literature is, and at the same time increase 

the reliability of the study since the teachers answer to the same definition.  
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2. Theoretical framework 

This study argues that the teachers’ choice of literary texts is not only a coincidence, there are 

also social, cultural and economic factors that must be considered. Therefore, I have used Pierre 

Bourdieu’s concepts of a person’s capital, field and habitus as a theoretical framework. I also use 

Donald Broady’s book Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Broady is a critic 

of Bourdieu’s texts, and in his book he first of all summarises some of Bourdieu’s ideas, but he 

also questions if these ideas can be connected to Sweden since Bourdieu’s original thoughts came 

from France. An English teacher in a Swedish secondary school works in a specific social 

environment where for example colleagues, school, economy and students play a part in the 

teacher’s actions and choices, making some of them more acceptable than others. In addition, this 

section presents Lazar’s approaches to literature, since they provide recent explanations on why 

literature should be chosen in teaching, as well as how literature can be used in teaching. At the 

end of this section, previous research is presented and explains how capital, field and habitus 

affect teachers in their teaching. 

2.1 Capital 

According to what Bourdieu claims in his book Practical Reason: On The Theory of Action, a 

person needs a capital in specific situations in order to be confirmed (19-20). In other words, 

different assets are more valuable in different contexts and with certain people. Bourdieu also 

states that if a person has not got the capital, he or she must achieve capital if they want to be 

accepted in the specific situation (20). In addition, Bourdieu argues that there are different kinds 

of capital, and three examples are: the economic capital, the cultural capital, and the social capital 

(97). The economic capital is about material assets, as well as the knowledge of how the money is 

used, whereas the cultural capital is about the use of language and the knowledge of how 
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language can be used in order to get benefits in society. The social capital on the other hand, is a 

capital gained from relatives, family or colleagues. Bourdieu also states that these three capitals 

can be transformed to what he calls the symbolic capital (97). Symbolic capital is everything that 

a group of people recognize as valuable assets for that specific group, for instance a certain title 

of a teacher when it comes to the educational system as well as a top scorer when it comes to 

football. Bourdieu claims that it is the context that decides if a person has a capital or not, and 

also what kind of capital that it is important (98). One example Bourdieu mentions is that social 

status at a work place is an example of symbolic capital, and therefore teachers can have different 

social status depending on their symbolic capital (38-39). 

 Broady questions if Bourdieu’s ideas about capital is the same in Sweden as it is in 

France, and Broady states that there are differences between capital in Sweden and capital in 

France (22). One specific example Broady mentions is about the differences in the school 

systems between the countries (23). In France, they have special schools for rich people and 

special schools for poor people. Even if Sweden has these kind of schools, they are fewer than in 

France, and therefore Broady claims that while the educational system in France is in the hands 

of the upper class, the educational system in Sweden is in the hands of the working class (23).  

2.2 Field  

Bourdieu explains in his book Sociology in Question that the social world that people live in is 

the same as a field and that each field has its own rules (72). The authors Jean Hillier and Emma 

Rooksby describe this in their book Habitus: A Sense of Place as “the rules of the game”, and 

they mention that a person must understand the conceptions of a field in order to be accepted in it 

(7). Bourdieu also states that there are two types of fields that can be considered: the production 

field and the consumption field (Sociology 75). These fields are also used by Broady, and he also 
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states that these fields can be seen in Sweden (3). The production field, in the world of pedagogy, 

consists of journalists, politicians and scientists, who present different ideas on how to teach the 

students in the best way. Secondly, there is the field of consumption where students, teachers and 

parents gather the information the production field provides (3).  

Furthermore, there are two kinds of people in a field, and Bourdieu calls these two 

categories of people orthodox and heterodox (Sociology 77). In the orthodox category the people 

want to preserve things as they are, they want a status quo, whereas in the heterodox category the 

people want to create something new.  

Broady also considers the fact that the subject of pedagogy is not necessarily one field in 

Sweden (21). Even though pedagogy at the university level can be considered as a general field, 

the subject of pedagogy as a totality can be questioned. The participants in the field of pedagogy 

can depend more on each other than on society around them, which in other words means that 

teachers at one school create one field, whereas teachers at another school create another one 

(21).       

2.3 Habitus 

In Bourdieu’s book Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste the concept habitus 

is described as memories and experiences from peoples’ growth and childhood (170). Bourdieu 

also states, in his book The Logic of Practice, that “[t]he practical world that is constituted in the 

relationship with habitus […] is a world of realized ends-procedures to follow, paths to take” 

(53). In other words, this means that a person has its future planned for him or her depending on 

which social class this person is raised in. This specific idea of habitus is something Broady 

questions, since society in Sweden does not look the same as in France (22). Broady claims that 

people in Sweden can decide more for themselves what to do with their lives, for instance if they 
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want a higher education or not, which is not the case in France where your social class plays a 

greater part in your options (23). Even though a person’s habitus does not have the same 

importance in Sweden there are differences between habitus. Broady states that some peoples’ 

capital is considered more valuable than others, and it is the same with habitus (17). 

When there is a group with a specific habitus, such as individuals who like the same book, 

a habitus of class is created, and these groups can include people who have the same habitus, as 

well as exclude people who do not have the same habitus as the group (Bourdieu, Sociology 18-

19). Furthermore, Hillier and Rooksby claim that a person’s habitus can change if that person 

exposes him- or herself to new experiences, for example an education (7).  

2.4 Lazar’s approaches 

The four interviewed teachers in this study are at different stages in their lives and careers, as 

well as having different educations and experiences. Since they all differ in their educations and 

experiences, their individual habitus differs as well. For instance, a teacher who graduated 30 

years ago has a different education and different experiences, and therefore also a different 

habitus, than a teacher who graduated two years ago. In order to analyse if, and how, the habitus 

and capital of the teachers affect their ways of working with literature, this section presents three 

approaches on how literature could be taught. These approaches will be connected to the 

educations of the teachers, and therefore also their habitus and capital, in the results and analyses 

section.  

Lazar claims that there are three approaches when it comes to teaching literature, and 

these three are called the language-based approach, literature as content and literature for 

personal enrichment (23-24). Simplistic definitions of these are that the language-based approach 

is when the language of a literary text is in focus and the literature as content approach is when 
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the history and characteristics of the literature are in focus. The literature for personal enrichment 

approach is when the literature is chosen from students’ personal feelings, experiences and 

interests. In the personal enrichment approach, thematic works are frequently used (24). Lazar 

also claims that it is important to think of the students that participate in the course, as well as the 

actual course being taught, when the literature is chosen (48).  

2.5 Previous research 

There has hardly been any research carried out on what impact Bourdieu’s concepts of capital, 

field and habitus have on English teachers’ choice of texts, and how they work with it, in a 

Swedish secondary school. However, there has been research carried out how capital, field and 

habitus affect teachers in other ways, and since this study uses these concepts as a theory, 

research in this area is presented in this section. Firstly, in Naomi Flynn’s article “Teacher’s 

Habitus for Teaching English”, the results were that the experience of the teachers played a part 

in their teaching (24-26). This was shown since a more experienced teacher developed a greater 

linguistic capital than a less experienced teacher (25). Additionally, more experience also 

provides a wider economic and cultural capital, which in the end helps the teacher in his or her 

teaching (22).  

Secondly, Engström’s and Carlhed’s claim in their article “Different habitus” that 

teachers can have the same habitus, but it can also differ (710-11). Moreover, they state that 

different habitus create different teaching methods amongst teachers, for instance that it is a 

difference between young and old teachers and their methods (710-11).  Even though this article 

brings up the subject of physics, it is still relevant for this study since there are close points of 

similarities between teachers, even if they have different subjects. For instance, they have studied 
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the same didactic and pedagogical courses, they use the same curriculum and they work together 

with other teachers in their schools.  

These two articles argue that habitus, field and capital are important parts in the choice of 

literature and teaching methods of the teachers. However, Flynn’s article provides the result that 

habitus plays a more significant role than this study argues, but nevertheless, habitus is still a 

factor in the choices of the teachers.        
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3. Method 

In order to reach the aims of the study a qualitative method was used since the study aims at the 

teachers’ thoughts, feelings and experiences. I wanted to know the teachers’ unique thoughts, 

feelings and experiences instead of how many performed what, which a quantitative method 

would have been more suitable for (Bryman, Kvantitet 113). Furthermore, following quotation 

explains why a qualitative method was chosen: “In many cases, rare experiences are no less 

meaningful, useful, or important than common ones. In some cases, the rare experience may be 

the most enlightening one” (Krane 215). By using a qualitative method, rare experiences are 

more likely to be found since the qualitative method aims to investigate why things happen 

(Bryman, Samhällsvetenskapliga 416). 

The method that was used for collecting the data was semi-structured interviews. The 

reason for this is that during a semi-structured interview the interviewer can change the order of 

the questions, as well as coming up with new questions based on the interviewed person’s 

answers (Trost 72; Bryman, Samhällsvetenskapliga 415). If I had chosen structured interviews 

instead, this would not have been possible together with the fact that structured interviews can be 

seen as a quantitative method (Bryman, Samhällsvetenskapliga 202-03). Furthermore, Trost 

claims that during qualitative interviews there should be no prepared questions (71-72). On the 

other hand, Bryman states that a semi-structured interview could have prepared questions 

(Samhällsvetenskapliga 415). However, they both claim that there should be clear themes in the 

interview (Trost 72; Bryman, Samhällsvetenskapliga 415). Therefore, during the interviews I had 

four different themes which included some questions. The four themes I used concerned their 
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social background and present life, their literary background, the texts they used in their teaching 

and how the texts were used in their teaching1. 

 In other words, I used a mix of their ideas, and the reason for this was the practice 

interview. During the practice interview I started with just the themes, which led to a short and 

rather pointless interview since I did not manage to ask appropriate questions. In addition, the 

themes were created from the study’s aims and theory, according to Trost’s ideas that asking 

questions related to the aims and theory is indisputable (68). In addition, the interviewed persons 

were given definitions of terms before the interviews, in order for them to understand the 

meaning of the terms. This was done since the study’s reliability becomes higher if all 

interviewed persons have the same knowledge of what they explain.   

The interviewed persons of this study were all English teachers with a degree, and the 

degree was for secondary school as well as for the upper secondary school of Sweden. The 

criteria were also that the teachers taught English in year 7-9, that the teachers did not work at the 

same school and that they wanted to participate in the study. These criteria were chosen since the 

study aims at year 7-9, and if the teachers worked at the same school, the study’s reliability and 

validity would have been lower. There are also differences and similarities in the lives of the 

interviewees. Examples of their differences were their age, education and family situations, 

whereas a similarity was their economy in form of the salary since they all are teachers. Even 

though these differences and similarities can be considered, they were not picked because of 

them. Since I had a limitation of time and resources for the study, I made a comfortable selection. 

According to Bryman a comfortable selection is when a person chooses people in his or her own 

surroundings as interviewees (Samhällsvetenskapliga 194-96). Moreover, this choice was made 

                                                 
1 See Appendix A 
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due to the fact that it is important to stay close to an interviewed person in order to get a better 

understanding and interpretation of his or her answer, and since I only interviewed them once, 

knowing them from before was an important factor. Four persons were interviewed and each 

interview took between 40 and 55 minutes.  

One important thing before interviewing is that the interviewer is prepared and trained for 

the specific interview taking place (Patel and Davidson 83). I had done qualitative interviews 

before, however not in this field, and therefore I interviewed a former peer-student in order to get 

experience for these specific interviews. The interviewed persons were contacted through phone 

calls or personal encounters. When four persons had accepted to voluntarily take part in the 

study, the time and place for the interview were decided, and all four persons managed to find a 

time that was suitable. Additionally, the interviewed persons decided the place for the interview 

for themselves. The only requirement was that no interruption would occur. This was done since 

Trost states that the place for the interview should be a place where the interviewed person feels 

comfortable, but also a place where nothing can interrupt the interview (65-66). The interviews 

were conducted in Swedish since I did not want to restrict their answers. If the interviews had 

been conducted in English, the answers had not been as long since English is not the mother 

tongue of the teachers. I also served coffee and some snacks in order to create a more relaxed 

environment for the interviewed persons. The interviews were recorded by a tablet which was 

also used in the practice interview without any problems with for instance unclear sound. The 

reason for recording the interviews was that it is important to see to how the interviewed person 

answers, and not only what the person answers (Bryman, Samhällsvetenskapliga 428-30). 

Furthermore, the interviewed persons had to be informed about the recording in order to give 

their permission, but there were no problems and they were all giving their permission.  
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There were some considerations I had to have in mind when I chose to interview different 

people. Bryman determines four different requirements that have to be considered for these 

interviews (Samhällsvetenskapliga 131-32). Firstly, there was the requirement of information that 

I had to follow. This was done when I informed the participants of the aims of the study, as well 

as how the information provided in the interviews would be taken care of. I also followed this 

requirement by stating that their participation was voluntary. Secondly, there was the requirement 

of consent. I followed this requirement by describing for the participants that everything was 

voluntary as well as that they had the chance to quit the study whenever they wanted. Thirdly, the 

requirement of confidentiality was to be considered. Before the interviews started I informed the 

participants about their anonymity. They were told that their names, schools, and everything that 

could identify them would be deleted from the study. Lastly, the requirement of utilisation was 

considered. Nothing from this study is allowed to be used elsewhere, and therefore the 

participants were told the aims of the study together with the fact that their answers only were 

used in this study and nowhere else.  

The reliability of a study can be described through a comparison between a quantitative 

and a qualitative study. In a quantitative study the reliability would be low if an interviewed 

person changed his or her answer, whereas in a qualitative study this is not the case. The reason 

for this is that during a qualitative interview, a changed answer can stand for a new and 

developed knowledge from the interviewed person (Patel and Davidson 84). This reason was 

considered when qualitative interviews were chosen as a method, and during the interviews there 

were many changed answers, and instead of regarding the new answers as unreliable they were 

regarded as new and developed knowledge from the interviewed person. In order to make this 

study more reliable, the way of conducting the interviews was considered. Different interviewers 

have their different ways of interviewing which can affect the answers, and also how the 
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interviews are conducted can affect the answers of the interview (Gratton and Jones 160). Due to 

these reasons, the interviews were tried to be conducted in the same way, and with the same 

structure, even though the places were different depending on the interviewed persons’ choices. 

One way of increasing the validity is to choose the correct method in order to answer the 

research questions, and a way to know that for sure is to let a competent person critically review 

the method (Gratton and Jones 166). This was done for this study since my supervisor read it 

through together with peer students during the seminars. In addition, Patel and Davidson claim 

that in order to increase the validity of a study it must be consistent throughout the study (107). 

This guideline was followed by the explanation of the aims and research questions, the theoretical 

background, the method that was used and how it was used, how the results were as well as how 

the discussion was completed. I put an extra effort and consciousness into the transcriptions and 

what was said during the interviews since there is a great risk of transcribing the spoken language 

into a more correct written language according to Patel and Davidson (107). The transcriptions 

also created a problem since the interviews were conducted in Swedish. In this essay, the used 

quotations are translated from Swedish to English, whereas the rest of the transcriptions are 

written in Swedish and they can be read in the appendices B-E. In addition, the quotations that 

are used from the transcriptions are marked in red, and named “Example 1, 2, 3 etcetera”. I have 

chosen to do this to make it as clear as possible which quotations are used, but also to create a 

higher reliability. Since the translations are my own, the risk of transcribing the spoken language 

into a more written language increases. However, by presenting the quotations in both Swedish 

and English the risk of misinterpreting the quotation decrease, and the risk was also decreased 

thanks to seminars and feedback from peers and supervisor along the way of this essay.    
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4. Results and analyses 

This section presents the results of the study. I have chosen to use the first two research questions 

of the study, why the teachers chose a specific literature and how they work with it, as headings 

since the interviews provide answers to each one of them. Moreover, the questions are presented 

in the same order as they were presented in the first section, meaning that the question of why the 

literature was chosen is the first heading and how the literature was used is the second heading. 

The third research question of the study, how the teachers’ capital, field and habitus affect their 

choices and teaching methods, is not presented by a heading. Instead, this research question is 

displayed in the analysis of the two headings in this section. This is done since I use the 

theoretical framework to analyse the results, which in other words mean that I use the concepts of 

capital, field and habitus to analyse the results of the first two research questions. In the end of 

this section a discussion of the results and analyses is held.   

4.1 Research Question 1  

There were three main reasons why the teachers chose the literature they did. First of all, the time 

aspect was considered when they chose the literature. All four teachers mentioned that the aspect 

of time played an important part in their choice of literature. However, they had different ways of 

saying that. For example, this quotation explains one of the different time aspects: 

Time also plays a part these days. Because the students’ reading skills are worse 

today than just a couple of years ago we don’t have the time to read as much as we 

used to. Books have become abstracts from texts, and so on, just because we don’t 

have the time (Teacher 12).   

                                                 
2 Translation of Example 1 in Appendix B 
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This means that the books were still the same, but the students did not have the time to read a 

whole book. Another of the interviewed teachers supported this claim by stating: “It is hard to 

find the time to read entire books. The students are then forced to read both at home and in 

school” (Teacher 33). The teacher meant that books took too much time and therefore Teacher 3 

could not use entire books. Just as Teacher 1, Teacher 3 had to use extracts from books in order 

to use them in teaching. Additionally, one of the interviewed teachers also claimed that it takes 

time to become familiar with your own material, and stated: “We have just changed teaching 

materials. The material I have now…. Well, I’m not familiar with it yet since I haven’t worked 

all of it through” (Teacher 24). This quotation also shows that the teacher is provided with 

material that is not completely his or her own choice since the teacher speaks of we, which leads 

to the second reason.  

The second reason why the teachers chose specific literary texts was due to their 

colleagues and how they cooperate. There was also more to the cooperation between colleagues 

than choosing an overall material. For example, the colleagues themselves play a part in the 

cooperation according to this answer: 

We have had a splendid cooperation between us language teachers, but now many 

of us have quit so it has become worse now. We started with… there were no 

books… so we bought boxes of books to all classes (Teacher 15). 

                                                 
3 Translation of Example 1 in Appendix D 
4 Translation of Example 1 in Appendix C 
5 Translation of Example 2 in Appendix B 
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The cooperation was something that this teacher enjoyed and found useful in order to get a 

greater library, but since the old colleagues had quit, the cooperation ended. The same teacher 

gave the following explanation: 

One point is about experiences and another point is about that teachers are their 

own “baselines”. So when the minimum entrance qualifications of the teacher 

trainee program have dropped, the people who enter the program also have less 

experience from the higher grades, which means that they can see something as 

really good, but in reality it might not be as good as the teacher thinks (Teacher 

16).  

In this case the cooperation was bad since the teachers had different levels of knowledge. This 

can be compared to one of the teachers, who recently had graduated from the teacher trainee 

program, who answered: “But there are some who try new things, and that you want to trade 

material with, but the others you probably just skip” (Teacher 37). This answer was about the old 

colleagues and how the cooperation was there. 

The third main reason why the teachers chose the literature they did was because of the 

students and their knowledge of the English language. The following quotation is a general point 

from the four interviewed teachers: “It is also a matter of which level we’re talking about, but 

most of all I see to what the students need” (Teacher 48). The teachers answered that the level is 

important, but they must also see to the different needs of the students. For example, following 

quotation presents a reason of why it is important to think of the students: 

                                                 
6 Translation of Example 3 in Appendix B 
7 Translation of Example 2 in Appendix D 
8 Translation of Example 1 in Appendix E 



Lindström 20 

 

 
 

I also believe, especially when it comes to reading, that some things work in some 

classes, but definitely not in another one. Therefore, you must know your students 

and classes in order to understand what they need (Teacher 39).  

This means that even if you have students at the same age, it is not guaranteed they should use 

the same literature if the teacher believes that some literature is not appropriate in some classes. 

One example of this is the following quotation: “Some subjects I choose to avoid. If a student’s 

mother has cancer it might not be appropriate to have a book about a mother with cancer” 

(Teacher 110). This also indicates that it is important for the teacher to know the students in order 

to choose literary texts. 

The field of the teachers played an important part in their choice of texts, since their 

working place is their field and a specific field has its own rules (Bourdieu, Sociology 72). The 

rules of this field were that the time was not enough to read whole books, and that the field of 

production influenced the choices. For instance, Teacher 2 answered that the politicians made a 

decision to use new material, in this case tablets, and the teacher had to adapt to their decision. If 

Teacher 2 had refused to use the new material, Teacher 2 would not have been accepted in the 

field since he or she would not have provided anything to the field. This corresponds with 

Bourdieu’s claim that a person has to provide something to a field in order to be accepted 

(Practical Reason 19-20).  

Additionally, the results displayed a problem with the cooperation amongst the teachers. 

All four teachers wanted to cooperate with their colleagues, and Teacher 1 also stated that the 

choice of literature became better and greater after a cooperation between the colleagues. Since 

                                                 
9 Translation of Example 3 in Appendix D 
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they all wanted to cooperate more, and since cooperation also seemed to improve their choice of 

texts, it is strange that they did not cooperate more. One reason why the cooperation was limited 

was due to the experience of the teachers. Teacher 1 did not cooperate with teachers as much as 

he or she used to do, and one reason was that new teachers did not have the same education and 

knowledge as old teachers. On the contrary, Teacher 3 did not cooperate with old teachers who 

did not express an interest in new methods and technology. This result shows that the capital and 

the habitus of the teachers affect their choice of literature, as well as strengthens the results of 

Engström’s and Carlheden’s article that the habitus of teachers can differ from each other (710-

11). These two teachers have to gather new capital in order to cooperate with each other. If they 

do not, they will never get confirmed by each other according to Bourdieu’s idea of capital 

(Practical Reason 19-20). Instead, they will have an individual habitus, but this habitus will 

never be a capital since the field between these two teachers decides what is habitus and what is 

capital (Broady 17). 

In addition, the result displays that the teachers think of the students, and at which level 

they are, when they choose literature. The four teachers stated that it was important to know the 

student and that not all classes can have the same texts, even though they were at the same age 

and course. This means that even if the habitus of the teachers differ, with a different education 

and different experiences, their capital is still the same since they all answered that it was 

important to adapt literature depending on the students. Furthermore, this result corresponds to 

what Lazar states about the importance of thinking of the students and the course when literature 

is chosen (48).  
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4.2 Research Question 2  

During the interviews, there were also findings about how the teachers used the literary texts in 

their teaching. Firstly, the answers from the interviews showed that the teachers’ experiences 

played a part in how they worked with the literary texts. The teacher who recently graduated 

answered like this: “I think that my education affects me very much in the way I teach” (Teacher 

311). The recently graduated teacher used the knowledge he or she gained from the university in 

the everyday teaching, and it was done with an awareness of it. This differs from the other 

teachers’ answers. For instance, this is how one of the teachers answered: “The education was 

one thing, and how we work is a completely different thing” (Teacher 412). The teacher created 

his or her own teaching based on his or her experiences over the years, and another example is: 

We used to range the students in different levels, depending on how good they 

were, but from my experiences I have quit doing so. It was too much focus on 

what group the students were in, for example if they were in the dumb-ass group 

or in the smart group. However, they work individually (Teacher 413).  

This quotation shows a general way of working with the literature for all of the interviewed 

teachers. They were all working with the students’ individual levels in some way, and one 

general method was: “I’m working with the same ‘themes’, but from these themes the students 

can choose for themselves how they want to read and what they want to aim for” (Teacher 114). 

The four interviewed teachers all started with one theme, for example love, for the whole class, 

and later they let the students pick their own literature. The students were also allowed to choose 

                                                 
11 Translation of Example 4 in Appendix D 
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their own words from the literature, and they used them in order to learn vocabulary and 

grammar. A more specific example of how the teachers worked with the students on their 

individual levels can be seen here. Teacher 4 worked with tablets and certain material which he 

or she described like this: 

There is a first text, which hopefully triggers some kind of thought or idea from 

the student, about the topic we’re reading. After this, there are A, B and C texts 

where the theme is the same, but the level of the language is different, and where 

the A-text is the easiest level, the B-text is in the middle and the C-text is the 

hardest text. There are also exercises connected to each level (Teacher 215).  

This teacher had a material that made the students choose which level they wanted to work with. 

All the students worked with the same theme, for instance love, but they decided for themselves 

which text they preferred. Likewise, the other teachers talked about letting the students pick their 

own words and texts as in this quotation: 

For example, the students pick 12, 16 or 20 words from the book. At first they 

think it is too few, but then they understand that they will learn more words since 

they going to pick synonyms and opposites to these words as well (Teacher 116).    

Although the teachers had some different material, they let the students choose their own level 

and aims. 

Even though the teachers worked with literature in almost the same way, the experience 

of the teachers differed and also played a part in how they worked. An example was that Teacher 

                                                 
15 Translation of Example 2 in Appendix C 
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3 used material from his or her own education in the teaching, while the other teachers had 

created their own materials as a result of their experiences as teachers. This example displays the 

fact that even if they did not have exactly the same education, they still used the same methods. 

In other words, they have the same capital, but it has been collected in different ways, and an 

explanation of this is displayed in this quotation: “I feel that I can relate the research of today to 

my own teaching, but also that it verifies what I already have done” (Teacher 117). According to 

Bourdieu habitus and capital are created from experiences and growth of a person (Distinction 

170). Therefore, the teachers have almost the same capital when it comes to teaching literature, 

but they have acquired the capital in different ways. Teacher 3, who recently graduated, had been 

taught these methods in school, whereas the other teachers acquired these methods by working as 

teachers. In other words, their capital was the same but their habitus differ since they get their 

knowledge in different ways. However, this does not mean that they work exactly the same, but 

they let the students pick their own literature, and the students also picked own words for 

vocabulary and grammar. In this case, Teacher 1, 2 and 4 have more developed methods than 

Teacher 3, since a more experienced teacher has more capital, which helps in his or her teaching, 

than a less experienced teacher has according to Flynn’s article (24-26). The fact that the methods 

were not completely the same for all teachers is a result of the different habitus and capital the 

teachers had. They have different experiences and habitus, and therefore, their teaching methods 

differ (Engström and Carlhed 710-11).  

All the four teachers chose for the students to work individually. However, the students 

did not have a complete freedom, there were limitations such as the number of words or different 

themes, but the teachers tried to find literature that was connected to the interests, experiences 
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and feelings of the students. All four teachers tried to connect the literature to these factors of the 

students, and therefore Lazar’s approach for personal enrichment is seen in their choices since 

she claims that this approach is supposed to do so (24). Lazar’s two other approaches are not as 

prominent as the personal enrichment approach, even though the language-based approach is 

identified. It is identified since the students work with vocabulary and grammar from the 

literature, and that is what Lazar claims it should do (23-24). However, none of the teachers 

mentioned the third approach, literature as content. According to Lazar the focus should be 

towards the characters and the history of the literature for this approach (23-24). This was not the 

case in this study. There were only two approaches used in the teaching of literature. Since the 

four teachers worked with the students individual learning, the personal enrichment approach is 

suitable. By using the personal enrichment approach, the teachers motivate the students to learn 

since the students have the opportunity to choose literature for themselves. This also corresponds 

with what Lazar states about the importance of choosing literature that goes hand in hand with 

the kinds of students participating in the class (48). Additionally, this result proves that the capital 

of the teachers is more important than their habitus. The four teachers had different educations 

and had been taught different methods and approaches on how literature should be used in the 

classroom, meaning that their habitus was different. Though, they all used the same approach 

these days, and even if their habitus was different they had almost the same capital. In other 

words, they had all came to the same conclusion about the approach of personal enrichment, and 

to some extent the language-based approach, but the way of doing so had been different.  

4.3 Discussion of the results and analyses 

The first issue this section discusses is the collaboration between colleagues. As the results and 

analyses state, the collaboration between colleagues is something all teachers enjoyed and found 
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useful in their profession. Even though this was the case, they did not cooperate as much as they 

wanted. Teacher 1 and Teacher 3 both stated that they wanted to cooperate more, but they did not 

because of the age difference. A solution for this, I believe, is that we must not tar everyone with 

the same brush. All new teachers have not got bad grades and knowledge, and not all old teachers 

are bad at technology or unwilling to learn more. After all, since one result of this study is that 

cooperation improves the teachers’ methods and choices, I think it is an obligation of a teacher to 

at least try cooperate with colleagues. Moreover, the collaboration between colleagues could be 

more prominent in the education of teachers. During my time as a teacher trainee, the importance 

of collaboration has been sparsely discussed. Some courses have touched the subject, but there 

has not been any real practice of it. For instance, a real collaboration between two subjects could 

be an idea as either a course or a task at the university. This is also one way of bringing the 

education more to use in the profession, since Teacher 4 stated that his or her education was a 

completely different thing than reality. In the end, these suggestions can lead to wider selection of 

literature, and therefore also the opportunity to reach more students’ individual levels and their 

personal interests. One example where a wider selection of literature could be appropriate, is 

when Teacher 1 discussed that students these days are not able to read complete books. A wider 

selection of literature could then provide a complete book that is suitable for each student, and 

they would not need to read only an extract from a book. 

 The second matter in this section is the importance of getting to know your students. The 

four teachers all stated that they used the personal interests and levels of their students when they 

worked with literature. In order to do so, they must know their students, but know your students 

is not that easy and it also takes time. The four teachers all stated that they used different themes 

in different classes depending on the interests of the students. On the other hand, the teachers also 

mentioned that time was an important factor when they chose literature. Therefore, a question if 
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the teachers really knew the interests of the students could be asked. For instance, Teacher 2 

talked about using a theme about love. Just because love is a broad theme teachers cannot be sure 

that all students in one class will find it interesting. Even if the students have different literature 

to choose from, there is a possibility that some students find this theme uninteresting and boring, 

and therefore Lazar’s approach on literature for personal enrichment cannot be guaranteed for all 

students. One way to see if this was the case is to evaluate each theme. Teachers must evaluate 

their own work, and also the work of the students, but not all teachers do so. Teacher 1 did not 

evaluate much and claimed that: “I’m really bad at it” (Teacher 118). Teacher 2, on the other 

hand, stated that: “I do it occasionally after different themes” (Teacher 219). This means that the 

teachers work differently when it comes to evaluating their themes, and no one evaluates every 

theme. This creates a problem since they cannot be sure that the theme they picked made every 

student motivated, as well as it questions if they really know their students. If the teachers 

evaluate each theme, the literature, or the whole theme, could be replaced if they found out that it 

does not correspond with the interests of the students.  
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5. Conclusion 

In conclusion, this study argues that the capital, field and habitus of the teachers played a part in 

their choices of literature and teaching methods. However, the concepts of capital and field were 

more prominent than the idea of habitus in the choice of literature and teaching methods. 

There were also findings which surprised me. For instance, the teachers overall used the 

same methods when they worked with literature. It did not matter if they had been a teacher for 

30 years or 1 year, they were all letting the students work with literature individually. The 

recently graduated teacher, Teacher 3, had been taught this at university, whereas the three other 

teachers had learnt this during their years as teachers. In other words, their habitus differed but 

their capital was almost the same. However, it is important to take the results of Flynn’s article in 

consideration. Even if the teachers overall used the same methods, there could still be differences 

in their teaching and skills. The teachers stated that their experiences had changed their method 

over time, and even the recently graduated teacher, Teacher 3, stated that he or she believed that 

his or her teaching was going to gradually improve over years. Therefore, even if teachers use the 

same method, it could be argued that a method of a more experienced teacher is developed than a 

method of a less experienced teacher. 

In order to improve even more over the years, the results of this study is that collaboration 

between teachers is important and must be developed. In order to do this, this study argues that 

more collaboration could be done and discussed at the teacher trainee program, and also that 

teachers must put the age difference apart and work with teachers in all ages. Additionally, this 

study argues that teachers must evaluate their work more often to make sure that the literature 

corresponds with the interests and feelings of the students. The four teachers in this study 

evaluate their own work differently, but no one did it after each theme. Since they stated that they 
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wanted to reach the interests and feelings of the students in the literature, they cannot be sure that 

they accomplished it since they did not ask each student after or in the beginning of the theme 

what they actually thought.  

For further research I suggest an investigation where observations or questionnaires are 

used on how teachers actually use literature in the classroom. Since this study used interviews as 

a method, there is a risk of things not being the way they seem. For instance, it would be 

interesting to see if teachers’ methods are as good as they think they are by interviewing or hand 

out questionnaires to students, and investigate what they actual think of the literature and 

teaching methods.   
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Appendix A Interview Questions and Themes 

First of all, hello, welcome and thank you very much for participating in this interview! 

Offer them a hot beverage and something to eat. 

Information about the study, their anonymity and that they can quit whenever they want.   

Questions to make them relax and to get started: 

 How are you? 

 How long have you been a teacher? Do you still enjoy being a teacher? 

 Is English your first subject? Why? 

 Do you teach another subject? 

Give them a definition about what a text is. There is a definition about this in the essay.  

Categories: 

Their social background and present life: 

 Can you tell me a little about your background? For instance, how your family was 

and what your parents worked with. 

 Which hobbies did you have and what did you and your friends do? 

 Did your family or friends read much? Do you think they played a part in your 

reading? 

Their literally background: 

 Can you tell me about your own history of reading? 

 Do you enjoy reading yourself? If you do, might you give some examples of what 

texts you read and what genres you prefer? 
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 How much do you read? Do you read much now or did you read more before?  

 Has your reading changed over time? In that case how? Is it the texts, the genres or 

something else that has changed? 

 What kind of teacher do you want to be? Why? Why not? 

 What kind of teacher do you think the students think you are? Why? Why not? 

The texts they use in their teaching: 

 Can you please describe the texts you use in your teaching? For instance, what kinds 

of texts have the students used during this term and what are they supposed to use 

next term? 

 Have you used some of the texts before? What are the reasons for working with the 

same text again or why did you change the previous ones? 

 Are you planning of changing any of the texts? In that case why or why not? 

 Which are the reasons for these specific texts you have chosen to work with? 

 Are there some texts you want to work with that for some reasons you cannot? In 

that case, what texts and for what reasons?  

 Do you cooperate with a colleague when you choose texts? Is it working? Why? Why 

not? 

 Can students choose their own texts or do you choose the texts? Do you think is 

working and why have you decided to work like this? 

How the texts are being used: 
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 Can you please elaborate how you use texts in your teaching? For instance, I wonder 

if you use it for all communicative skills or something specific or if the students 

always work with the same texts? 

 Do you use the same text/texts for all students? Can you please expand and tell me 

why or why not? For example, if students with a high language level have longer 

texts or texts with a higher level of vocabulary. 

 Do you use the same texts in all classes or do you have different approaches to 

different classes? Why have you chosen this way? Do you think it works and how do 

you decide that it is a good way? 

 Do you change texts depending on students’ opinions? For example, after an 

evaluation? Why? Why not? 

 Do you decide the texts with your student or is it your own decision?  

Last question: (to see if they are aware) 

 Do you think your own personal thoughts and interests influence your choice of 

texts? Do you see that as a problem or advantage and why is that so?  
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Appendix B Transcription Teacher 1 

J= Interviewer 

Red text= Used quotations 

J- Läste upp anonymitetskraven. 

När jag växte upp så var det svårt att komma in på lärarprogrammet. Lärarutbildningarna ansågs 

vänsterorienterade men universiteten låg mer åt höger. Jag hade jobbat tre år som obehörig innan. 

Jag blev uppringd av en gammal rektor som undrade om jag kunde komma och jobba i en klass. 

Jag jobbade i en sexa i en termin och på högstadiet i svenska, tyska och engelska i en termin. Jag 

valde mellanstadielinjen men valde också språk också så jag läste dubbelt.  

I början hade man ”utbildningspoäng”. Det var ingen under 40 som jobbade inför tullarna. Jag 

började jobba innanför tullarna och det var väldigt stora kontraster mot skolorna. 

Generaldirektören för skolverket hon kom inte heller in på lärarprogrammet. Så hon fick gå 

juristprogrammet medans den andra talaren valde utbildning efter de högsta intagningspoängen 

och då blev det lärarutbildningen. Medelklassens flickor blev antingen lärare eller sjuksköterskor. 

Jag borde väl egentligen blivit jurist kan jag tänka mig. 

J- Varför blev du lärare? 

När jag vickade märkte jag att jag var bra i klassrummet. Eleverna lyssnade på mig, vi hade roligt 

tillsammans och jag fick stort utrymme själv. Jag är en pratglad person men jag gillar också att 

samarbeta. Jag märkte att jag passade där och blev kvar där, vilket jag absolut inte ångrar. 

Lpo är den enda som är utformad utan forskare. Betygen VG och MVG fanns det inga kriterier. 

Det tar mycket av ens egen tid att förstå klassrumsinteraktion, vad det är som pågår och sker. 

J- Känner du att du blivit bättre genom åren?  
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Absolut, absolut. Dels kan jag tänka att med åldern kommer ett mod och modet grundas i 

erfarenhet. Jag har gjort det så många gånger så jag vet av erfarenhet. Med åldern kommer 

mindre prestigebehov. I vissa åldrar blir man skitförbannad men nu känner jag att jag inte 

behöver ta strid. Men det är en egen strid som pågår hela tiden som lärare. Jag känner att jag kan 

relatera till väldigt mycket av forskningen i det jag gör samt att jag känner att forskningen redan 

bekräftat mycket av det jag redan har gjort (Example 7). Så jag har gjort massa framförsynta 

saker i hela mitt lärarliv. Vissa saker gör jag fortfarande likadant som jag gjorde förut. Och andra 

saker ser jag, oj vad jag har utvecklats. 

J- Vilka förutsättningar är viktiga tycker du? 

Pondus, det här med att man har ett förhållningsätt. Att jag kan relatera med eleverna, att jag kan 

connecta med eleverna. Jag kan komma så fruktansvärt nära att för en del elever så blir det bara 

sådär puuuu du vet. Jag kan aldrig ta på mig att agera förälder men det har jag i mig. Ha lätt för 

relationer. Jag är engagerad, ruskigt engagerad. Det kan göra att man blir ganska trött ibland. 

Interkulturell förståelse i engelskan tycker jag är jätteviktig. Och då behöver man ju ha en 

kunskapsbas själv för att förmedla till eleverna. 

J- Läser du själv mycket? 

Jag läser väldigt mycket själv, har alltid gjort och jag är kvar i samma genre, jag gillar deckare, 

crime stories. Jag är duktig på att se saker, tex att du har snygga happy socks. Det tänker jag även 

med elever, att man noterar och att eleven känner sig sedd. Man skapar en relation med eleverna 

genom att man ser varandra. På samma sätt som vi kräver att eleverna ska lära sig varje lektion så 

ska vi också utvecklas. Lyssnar man då på elever och får höra vad de gör för läsfel kan man 

också förstå varför de inte förstår frågeställningar. De läser fortfarande fonografiskt och hackar 

sig fram i stavelserna. Då är hjärnan fokuserad på att läsa ordet och då förstår man inte vad man 

läser eller vad som står mellan raderna.  
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Elevernas ordförråd har reducerats, det är torftigt, man förstår inte orden är gamla.  

Att man använder dagsaktuella saker men också litteraturhistoriska böcker är också intressant.   

Vi har byggt upp någonting, det är väl min ide från början. Vi har haft ett jättebra 

språklärarsamarbete. Nu har många slutat så nu har det blivit sämre. Vi började med, det fanns 

inget bibliotek, det fanns inga böcker (Example 2). När man skulle läsa någonting så skickade 

man iväg eleverna till länsbiblioteket och det var vuxenlitteratur vilket bara var fel. 

Jag kom med en ide som kallas bokstegen vilket kommunen nu använder sig av så vi köpte in 

boklådor till alla klasser. Vi köpte de tematiserat utifrån temafrågor. På vår skola har vi riktigt 

mycket litteratur och det märks när de andra skolornas lärare blir de avundsjuka och de används 

jättemycket. Mina elever läser mest. De ska läsa minst två böcker per termin och det är 

gemensam litteratur. Vi har lådor och vissa titlar är gemensamma titlar men det vi har gjort fram 

för allt på engelskan är att vi kopplat en film till så de svaga läsarna kan hänga med på det sättet.  

Vi har classics i engelskan där vi också har simplified reading för de som behöver, bara för att 

alla i klassen ska få sin nivå. Jag berättar vad som gäller så väljer man sin nivå. 

J- Hur tycker du det fungerar? 

Mycket bra. det är något jag började med redan från början. Så när jag jobbar i engelskan jobbar 

jag utifrån en individualisering av glosor. Mer systematiskt efter jag läste en text av Thulin 

(engelska för livet). Efter min utbildning har jag mött den. 

Ingen får tänka fortare än någon annan. Men det är ju det som är det underbara att individerna får 

jobba i sin egen takt. Och det finns ju alltid ungar som tänker olika. 

J- Kör du glostest? 

Jajamensan, det gör jag. Jag jobbar i perioder. En period kör vi läroboken så kör vi glosor. Så kör 

vi samma kapitel och pratar om samma saker men alla väljer sina glosor. Man väljer precis så 
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många man behöver välja. Man är inte smart genom att välja fem och lura läraren och därför 

pratar jag också mycket om vem man lurar och vem man gör det för egentligen. 

Jag blir tokig på sådana där kluringar där ingen i familjen klarar av uppgiften och så känner sig 

eleven misslyckad. Därför får de eleverna som är osäkra öva på sina glosor hemma medans de 

andra eleverna som kör alla glosor skriver jag upp några på tavlan som de ska översätta. 15 

glosor i sjuan och 25 glosor i nian. Då är det lätt för eleverna att se hur de lär sig orden och de 

kan se varje vecka att de lärt sig nya ord. 

Man kan också använda glosboken och andra hjälpmedel på datorn för de som gillar att sitta på 

datorn. 

J- Ser du att det fungerar på eleverna? 

Ja absolut. Det syns väldigt tydligt och samma med att sporra eleverna. man kan visa för eleverna 

att titta här nu har du inte lärt dig några nya ord på någon vecka men också tvärtom. 

Jag jobbar med portfolio för att visa eleverna sina egna inlärningsprocesser. 

Sen har vi ett annat område som tex nyhetsartiklar där eleverna hittar sina egna artiklar. Då ska 

eleverna lära sig att sammanfatta text och skriva texten på engelska. Och då inte genom att 

översätta texter ordagrant utan att sammanfatta, retell with your own words. Sen ska de också 

create a wordlist. Sen ska de berätta för varandra och då är man ju alltid lite duktig. För ar man 

gjort sin lista är man ju bra på det. Sen att någon berättar 4 meningar och den andra fjorton spelar 

ju ingen roll. Sen använder jag mig av copy translate och där är det helt enkelt att skriva av den 

engelska texten och sen översätta till svenska. För när man skriver av bearbetar hjärnan saker 

som tex verböversättning och då märker man av det när man sen översätter texten på svenska, att 

svenskan då blir dålig. Sen jobbar jag också med böcker. De får välja sina egna ord och då jobbar 

jag också med att eleverna får plocka ordlista på användbara ord samt att de arbetar med 

synonyms, opposites, sentences and explanations.  
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J- Låter du barnen välja vilka böcker de vill? 

Nej, det är från boklådorna. Till exempel väljer eleverna då 12, 16 eller 20 glosor från böckerna 

och då säger dom först att det är för lite men sen förstår de att det är ju mer ord de måste lära sig 

när de ska hitta synonymer och opposites (Example 6). Det här tar kanske 6 veckor och då ska de 

läsa böckerna på lektionen, jobba med orden och det tar tid. jag arbetar då också med att slå ord 

och att förklara för eleverna hur man använder vissa tjänster som tex Google Translate. Eleverna 

får då tänka själva på vilka ord det kan vara och därigenom jobbar de också utanför det vanliga 

fältet som är engelska-svenska svenska engelska. 

Jag har också alltid sammanfatta boken och då har man ju filmen till hjälp också. Sen börjar jag 

också arbeta med begränsningar som tex 2-300 ord och då får eleverna lära sig att begränsa och 

skriva vad som är viktigast. 

J- Jobbar alla lärare så här på din skola? 

Nej, det är bara jag. 

J- Vad gör dom andra? 

Böckerna har vi allihop så det gör dom nog i alla fall med jämna mellanrum.  

Vi har alla genrer så att eleverna hittar böcker de gillar. Det är inte ofta jag har varit med om att 

en elev inte kan hitta ett område i en bok de tycker är intressant.  

De sjuorna jag har nu är svagare än någonsin. 

J- Ändrar du någonting? 

Nej, men allting tar längre tid. jag är redan inne på år 5 undervisning på högstadiet.  

Man måste ha dubbla kompetenser. Både att skriva med penna och dator.  

Det gäller att tänka på de socioekonomiska problemen, alla har inte tillgång till tidningar eller 

dator. Jag har alltid haft det tänket då jag hade en kompis som inte alltid hade det så lätt. 

Fyra ords redovisning använder jag mig också av. Alla ungar klarar av att välja 4 ord. 
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J- Hur utvärderar du din undervisning, gör du det? 

Det är jag dålig på, haha (Example 8). Jag är kass på det. Men jag känner att det ligger i luften 

ganska mycket. Va tänkte ni om det här, ska vi göra det här så eller si. Jag för väldigt mycket 

resonemang med klassen. Jag har kanske varit rädd för det.  

Det gäller att hitta den sortens böcker som får eleverna att relatera till sig själva samtidigt som de 

kan kliva ut och resonera. Och för att hitta de böckerna så måste man ju vara en läsare själv. 

Mycket handlar om lärarengagemang. Gillar du saken du undervisar så är det lätt att f¨med sig 

eleverna. Har du höga förväntningar med rimliga tankar så kan man sporra eleverna.  

Vissa ämnen väljer jag att inte ha med. Har en elevs mor cancer är det kanske inte lämpligt att ha 

en bok om en cancersjuk mamma (Example 4). Det är här jag har ändrat mig lite. Förr i tiden 

hade jag mer prestige att om jag hade bestämt mig för en bok var det den som gällde medans nu 

för tiden så kan jag ändra bok utan att det egentligen gör någonting. 

Nu är det också tiden som spelar in. Eftersom eleverna läser sämre idag än för bara något år 

sedan hinner vi inte läsa lika mycket längre. Böcker har blivit utdrag av texter osv bara för att 

hinna med (Example 1). Jag tycker överlag det är spännande med andra sorters texter. Gärna 

tidningsartiklar och dagsaktuella ämnen som tex val och andra stora saker som händer i världen. 

Ingen mer än mig tar upp något om usas presidentval. Pen is mightier than the keyboard. Jag 

väljer alltid att eleverna ska anteckna med penna vad jag går genom på tavlan. Jag är bra på att 

bedöma litterära texter och det är jag tack vare en erfarenhet och att vi har varit duktiga på att 

bedöma tillsammans vi språklärare. Men det är vi inte längre. Till viss del handlar det om 

erfarenhet och till viss del handlar de tom att lärare är sina egna måttstockar. Så när 

intagningspoängen har gått nedåt på lärarutbildningen så har ju också dom personerna som 

kommer in en mindre erfarenhet från de höga betygen vilket gör att det de ser kanske de tycker är 

jättebra men egentligen kanske inte det är så pass bra läraren tycker (Example 3). Det är bra ord i 
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min textbook. Vi jämförde mellan något gratismedel vi fick testa gratis men de orden var rent av 

töntiga. 

Jag jobbar med portfolio, något som kallas GESR och den är framtagen gemensamt av europa. 

Jag jobbar även med något jag kallar ”fact files”. Då läser eleverna en faktatext de sedan också 

presenterar för klassen. Jag är bättre på att driva de duktigare eleverna men jag lyckas alltid driva 

alla, men jag är bättre där.  Jag ha varit speciallärare, eller haft en sådan tjänst, i två år. Men jag 

märkte att jag var en klassrumsmänniska. 

Jag jobbar med samma ”teman” men utifrån dessa teman eller begrepp får eleverna välja själva 

hur de vill läsa och vad de vill sikta mot (Example 5). 

Jag har 10-20 min mindre engelska i veckan än normen i Sverige och det beror delvis på 

ekonomin. 

Jag har varit ganska sträng ibland och elever har sprungit till skolvärdinnan och gnällt men det 

har aldrig slagit över. Någon gång har rektorn sanktionerat något speciellt men i det stora hela har 

det aldrig varit några problem fast det kan man ju tycka vad man vill om. 

Det är då tufft om att vara ensam lärare som är sträng eftersom man går mot de andra kollegorna 

även om jag ibland vet att jag har rätt. ”Inte ett leende före november”. Det var ett gammalt 

uttryck jag lärde mig under min utbildning och det fungerar ju som en metafor för att man ska ha 

koll på klassrummet innan man leker med andra saker.  
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Appendix C Transcription Teacher 2 

J= Interviewer 

Red text= Used quotations 

J- Allt bra?  

Allt är jättebra. 

J- Hur länge har du varit lärare? 

Jag examinerades -92 men läste ett år extra engelska. Jag har läst tre år på GIH i Örebro och 

sedan läste jag ett år på annan ort. De första tre åren var enbart idrott och hälsa medans jag visste 

att jag ville ha ett ämne till och det var därför jag valde att studera ett år extra. Förr i tiden var det 

bara ett ämne som gällde men dom har ändrat det nu. 

Under det året jag läste ämne nummer två arbetade jag även med två klasser på en 

mellanstadieskola så det var plugg och arbete som gällde. 

J- Vilken skillnad va det speciellt mellan idrotten och engelskan? 

Idrotten var både praktik och teori som går så mycket mer ihop. Och det sägs ju att tiden på GIH 

är en rolig tid och det är det. Man gör fysiska saker tillsammans i grupp. Allt från att gräva en 

snöbivack till att paddla kanot eller sätta en uppvisningsdans. Man tajtar i alla ändar. Engelskan 

var rolig också men jag kommer ihåg att det var tätt mellan tentorna. Jag kommer ihåg att det var 

många 1- 2p tentor och det var mycket stoff för poängen. 

Jag hade hört så många idrottslärare som var utslitna så därför visste jag redan från början att jag 

skulle ha två ämnen. Och jag visste redan från början att det skulle vara engelska. Jag hade 

bestämt det när jag åkte som utbytesstudent 5-6 år innan. Jag kände att jag borde göra något av 

det språket jag fick, när jag har det. Och kände att det berikade mig så mycket och att jag va 
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utbytesstudent känner jag att jag ser vad ett språk och en kultur gör med en människa och att jag 

förstår vad det kan göra med en människa. 

Man drömde i det språket och jag hade svårt att komma tillbaka till Sverige och anpassa mig till 

mitt vanliga språk. I början läste man som man vore ett barn men de sista 3-4 månaderna drömde 

man på engelska och hade svårt att hitta de svenska orden. 

J- Ansåg du dig duktig på engelska innan du åkte? 

Nej, engelska var inte ett av mina bättre ämnen. Jag var inte sunkig men absolut inte mer än 

medelmåttig. 

J- Trivs du fortfarande med att vara lärare? 

Ja absolut, jag trivs jättemycket med att fortfarande vara lärare. Det är kombinationen som gör 

det. Att jag får se eleverna både i idrotten och engelskan. Jag har också tur att mina ämnen har en 

tendens att motivera eleverna. Jag känner att mina elever är positiva till åtminstone ett av mina 

ämnen. 

J- Hur märker du att eleverna är positiva? 

Jag tycker ofta när jag utvärderar att jag får mycket tillbaka. Jag har också haft elever som 

kommer tillbaka efter gymnasiet eller tom efter det. Jag kommer ihåg en elev som kom tillbaka 

långt efteråt och sa att ”XXX sluta aldrig prata engelska i klassrummet, det är det bästa du gör. 

Ingen annan lärare gör det som du gör. Det har gett mig så mycket!” 

Jag tycker ofta att jag får en feedback från mina elever. Erbjuder jag en läxtid, rent generellt, så 

kommer folk. Redan på jullovet är någon igång och skickar mail till mig och vill ha reda på vad 

vi ska göra. Jag bryr mig om mina ämnen och på något sätt tror jag att jag kanske också får 

tillbaka det också. Jag hoppas iaf att det funkar så.  

J- Utvärderar du varje klass? 
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Varje år gör jag det. Ibland kan jag göra det efter något avsnitt (Example 3). Speciellt efter något 

grupparbete men det har jag inte så ofta, eftersom det är så knöligt, så just den utvärderingen 

händer inte så ofta. Sen utvärderar jag alltid ett helt läsår och det gör jag oftast när vi startar upp 

med det nya. Det gör jag för att eleverna har fått sommaren att tänka genom. Jag gör det dels på 

individuell nivå där dom får tänka efter vad mina starka sidor och vad det är jag behöver jobba 

mer med. Och det är också det här jag följer upp med på de samtalen vi har. Jag pratar ju 

individuellt med mina elever i båda mina ämnen. 

J- Har ditt arbetssätt ändrats något från din utbildning? 

Jag hade inte sådär jättemycket samtal med lärare och var det samtal så var de oftast monologer 

istället för dialoger. Med den dokumentationen jag har så är det ganska lätt att visa för en elev 

vilka starka och svaga sidor den har. Och det tror jag är viktigt att kunna göra. Jag har haft elever 

som kommit med riktigt dåligt självförtroende och tom med F från 6:an och de har ju helt andra 

mål med sin engelska än de andra eleverna. Då gäller det att kanske först jobba med 

självförtroendet än själva engelska kunskaperna. 

J- Ändrar du din egen undervisning efter utvärderingarna? 

Idag individualiserar man ju mycket, mycket mer än vad man gjorde förr tycker jag. Klart man 

har en gemensam bas men utifrån det försöker jag.. dom eleverna som har utmaningar och som 

behöver svårare och längre texter försöker man skicka iväg och de elever som behöver mer 

stöttning kan man försöka ge det. 

Man kan ju också jobba med gruppen som helhet. Tycker gruppen att grupparbete är jättebra eller 

förkastligt kan man ju planera undervisningen efter det eller om man ser att det är någon speciell 

grammatik de som grupp behöver öva mer på. Då kan man ju göra ett gemensamt sjok för att sen 

individualisera igen.  
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Jag bygger inte min undervisning på film och lekar men jag kan ibland använda det som morot 

för eleverna att det är något jag belönar med i slutet av en period. Men mer en individualisering 

utifrån utvärderingarna. Man kan ge möjligheter för hur eleven ska redovisa om det är skriftligt 

eller muntligt. 

Man kan även se till deras intresse och dela in arbetsområden efter det. Som tex om man har en 

idrottsintresserad klass kan man bygga ett tema kring det. För att fånga upp klassen lite bättre. 

Utvärderingen är också för mig eftersom jag gör dom lite kontinuerligt. Jag får ju feedback under 

resans väg. Jag kanske finjusteringar litegrann eller om det är något område som är väldigt 

positivt så använder jag ju samma område igen. Det är viktigt att jag får veta vad de tycker och 

vad jag kan ändra på. Jag talar om för mina elever att det är under de här tre åren vi arbetar med 

det här ämnet. det är en förutsättning så att jag inte lämnar över mina elever efter ett år. 

J- Varför blev du lärare? 

Jaaa, jag har många.. jag skulle inte bli lärare först. Jag hade två vägval och det ena var 

sjukgymnast och det andra var lärare och då var det idrottslärare men idrotten var den centrala 

delen redan från början. Jag kom in som sjukgymnast samt lärare men valde då lärare. Att jobba 

med människor är en viktig del för mig. Jag har också en mamma och en mormor som är gamla 

lärare. Engelskan kom först efter utbytesterminen när jag var 17, innan det var engelskan inte 

någon central del av mitt liv. 

J- Hur var dina betyg? Eller hur var statusen mellan sjukgymnast och lärare? 

GIH var ju jättetufft på den tiden. Det sas 5.0 men det var det väl inte riktigt men det krävdes 

höga betyg för att komma in och det visste jag ju också. 

Jag hade inte så jättehöga poäng i början på gymnasiet men efter utbytesåret så tentade jag av 

engelskan direkt och hade då inte någon mer engelska i tvåan och trean. Självförtroendet och 

suget var då tillbaka så då höjdes också betyget. Jag var pluggig eftersom jag visste att om jag 
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ville komma in på GIH så måste jag läsa. Engelskan i efterhand hade jag nog kommit in på 

oavsett vad tror jag för det var ju, kommer inte riktigt ihåg, men tror det var enskilda kurser. 

J- Varför just högstadiet, eller har du testat andra också? 

Jag gillar högstadieåldern. När de kommer i sjuan är de små och kvar i mellanstadiet men när de 

går ut 9an börjar de närma sig vuxenlivet. 

Känner sig inte eleven trygg med ämnet eller i sin klass är det svårt. 

J- Om vi ska gå till texterna du använder, hur ser en termin/år ut och va använder du för texter? 

Nu har vi precis bytt läromedel från att ha jobbat med Wings, som är fysiska böcker, till Happy 

som också är böcker men ligger digitalt eftersom våra elever har paddor nu. 

I Wings hade man läst in sig på samt att det var en bra mix mellan faktatexter, det kunde va 

dialogtexter tom textbooks cuting, sånt de hade tagit från befintiliga böcker, till tidningsartiklar. 

Det var ganska bra blandning. 

Vi har precis bytt läromedel. Det materialet jag har nu… dels är jag inte jag har ju inte jobbat mig 

igenom hela materialet än eftersom jag är ny på det (Example 1). Det är väldigt tematiskt 

uppbyggt iaf. Det första var tex animals, ett djurtema och nu har vi pratat om Let’s talk sports. 

Det finns en första text som förhoppningsvis triggar igång någon form av tanke eller ide hos 

eleverna om det ämne vi läser. Sen finns det a, b och c texter efter den här introduktionstexten där 

man håller sig till temat men där det skiljer sig i svårighet där a texten motsvarar en nivå där 

eleven enbart siktar på att få godkänt då (Example 2). En relativt behändig text. Glosor man 

kanske känner igen från mellanstadiet och några nya men en ganska basic text. I samma område 

kan man då också hoppa till en b text om a texten är för enkel men den håller sig fortfarande till 

samma tema. Och det finns ju tom en c text som eleverna kan hoppas till. 

Det jag tycker är fördelen är att det är nivågrupperat, tycker jag är jättebra. Vilket gör att jag i 

mycket större utsträckning kan individualisera. Den första perioden märkte jag ju att många tog 
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den enkla vägen med a texten och kanske b texten men då fick jag vara tydlig med att den nivån 

inte räcker om man är ute efter ett högre betyg. Då måste man upp på b och c texterna. Vi tittade 

också på vad som skiljde texterna från varandra så att eleverna förstod att det var skillnad på ord 

och grammatik. 

Sen blir det lite nackdel att i Wings fanns det lite mer olika typer av texter och det gör det inte 

happy så det måste jag plocka in utifrån har jag märkt nu. 

J- Så du har ändå möjligheten att plocka in utifrån om du skulle vilja det? 

Ja det måste jag ju göra. Nu har jag bara haft sjuor första terminen så nu har mycket fokus varit 

på att få med alla på tåget och se till vilken nivå alla ligger på och vad de har för mål. Samt att det 

också har varit ett nytt läromedel att lära sig vilket har gjort att det är happy som har utgjort 

grunden för det vi har gjort. Det finns även interaktiva övningar till allt det här så det är nog ett 

fantastiskt material. Det finns även extra material man kan plocka in men det är jag inte helt 

inlärd på än. Innan har jag alltid plockat in någon bok också för att eleverna ska få den delen men 

nu har det inte blivit av än men det kommer komma till våren här. 

J- Har ni ett bra bibliotek? 

Vi tycker att vi har ett bra bibliotek och vi har även en bibliotekarie som hjälper eleverna att välja 

och vi har även en avdelning med engelska böcker.  

Sen har jag varit dålig på, men det är också för materialet första gången, för när man var inläst på 

det gamla materialet så kunde man hämta in artiklar från lokaltidningen och annat för att 

maximera undervisningen. Tex så fanns det ett kapitel om Crime and Punishment och då kunde 

man plocka artiklar om någon polisinsats eller annat. Det har jag varit dålig på nu med det nya 

materialet. 

J- Hur styrd känner du att du är ovanifrån? 
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Det är mycket ekonomi i böcker och det var därför vi bytte från böcker till paddor. Vi fick ett 

erbjudande att det digitala läromedlet skulle bli så mycket billigare och då blev det så. Dock har 

vi ju de gamla böckerna kvar så vill man kan man också använda dom.  

Jag har två timmars pass i engelska och paddan används max en fjärdedel av tiden. Jag vill också 

att eleverna skriver så därför har de en arbetsbok att skriva i. Iaf så länge de har en uppsats de ska 

skriva för hand kommer jag använda det. Sen är det klart man läser texter. Läsförståelsen jag 

jobbar jag också med och då använder jag mer faktatexter och då får de hitta saker som Odd 

Facts eller annat inom djurvärlden och idrotten. Jag brukar köra några fasta teman om länder där 

eleverna får läsa in sig på några engelsktalande länder. Det brukar bli Storbritannien i sjuan, USA 

i åttan och länder som Kanada, Australien och Nya Zeeland i nian.  

J- Arbetar du tillsammans med andra kollegor? 

Jag är ju ensam engelskalärare i mitt arbetslag men vi har tre andra lag där jag arbetar med lärare 

och kollar hur dom jobbar med sina Ipads och kapitlen. Eftersom läromedlet är nytt blir det just 

nu mycket gemensamt hur allting fungerar och hur man kan använda materialet.  

J- Är du en litterär person? 

Jag läser mycket i perioder.  

J- Vilken genre? 

Mest deckare och det är både svenska och utländska men mest på semestrarna. Jag försöker 

ibland läsa några nobelpristagare och så bara för att men inte lika ofta. 

J- Tror du dina egna genrer påverkar dina val i undervisningen? 

Nä, jag tror faktiskt inte att mina val av litteratur påverkar min undervisning så mycket. 

J- Så om du hade gillat Shakespeare så tror du inte att du använt mer poesi eller sonetter? 

Jo kanske, men det är en svår fråga att spekulera i. 

Hur använder du böcker i din undervisning? 
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Jag har haft bokteman under hela min karriär och då får eleverna välja bok helt själv. Förr var det 

mycket fokus på en specifik bokrecension men det har jag gått från lite nu. De ska visst redovisa 

boken på något sätt men kanske inte genom en bokrecension. Vi har en äldre lärare som 

fortfarande kör på det och som alltid bockar av när bokrecensionen är klar.  

J- Märker du någon skillnad på yngre och äldre lärare? 

Ja det gör man allt och speciellt nu när vi fått in paddor och mer tekniska hjälpmedel. De äldre 

lärarna bryr sig mindre om att ta hjälp av dessa medans de yngre redan har kunskap om det. Jag 

som nog får klassas som medelåldern och har ju inte växt upp med tekniken men behöver ju lära 

mig att använda den för att det ska fungera. Nu är det dags och det ingår ju i min profession att 

lära mig dessa saker även om jag personligen inte har något teknikintresse. 

När jag var yngre hade ju alla en sådan där bokslukarålder men jag är tveksam om barnen idag 

har det. Jag kommer ihåg att jag gick i femman och bara bytte böcker med kompisar och slukade 

böcker. Jag uppfattar nu att många föräldrar har stora problem med att få sina barn att läsa och 

speciellt pojkar. Jag får höra det mycket och har också en pojk som inte gillar att läsa. 

J- Hur tycker du en bra lärare ska vara? 

Man ska vara en lärare. Man har en roll med skyldigheter men också privilegier. Och nånstans att 

man är vuxen och att man lever som man lär. Jag blir ju inte trovärdig om inte jag tror på det jag 

gör eller lever på det sättet jag gör. Man måste själv ha ett intresse för det man lär ut och det tror 

jag är jätteviktig. Och det är det jag tror jag har en stor fördel av. Jag brinner för mina ämnen och 

håller mig ajour på vad som händer. Jag reser gärna till länder för att bredda mina kunskaper. 

Sen vill jag också vara en lärare som förhoppningsvis får sina elevers förtroende och kan arbeta 

därifrån. Jag lägger mycket tid på att se och skapa relationer med mina elever som jag sen kan 

nyttja för att komma till mål. 

J- Och det känner du fungerar? 
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Jag tycker att jag får mycket både positivt och också konstruktivt. Jag känner att jag har mycket 

elever som vågar kritisera om det skulle vara så. Sen får man ju inte glömma att de går i sjuan nu 

och inte är så mogna än. 

Träffade en mamma här nu på en fest som kom fram och pratade om att jag var anledningen till 

att hennes dotter var i USA nu. Och det gör ju en glad när man har inspirerat en elev till en sådan 

sak. 

J- Tänker du på skillnaden mellan dagens lärarutbildning mot när du gick?  

Tyvärr är vi ganska statiska på vår skola och får inte in så mycket nyeximenerade lärare. Men jag 

får mycket lärarstudenter och dom är i olika skeenden av sin utbildning. Vi har en vikarierande 

lärare just nu som inte är helt klar med sin utbildning och det är klart det märks lite. Jag 

studerande tre år bara idrott och då märks det när de nya lärarna enbart läser tre eller fyra 

terminer av sitt ämne. Det kan brista i ämneskunskaperna ibland och man blir då inte lika trygg. 

Men sen är det ju dyngår de första åren innan man har kommit in i det och börjat få göra saker för 

andra gången. Man vet då att vissa saker fungerar och vissa inte på särskilda gupper. 
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Appendix D Transcription Teacher 3   

J= Interviewer 

Red text= Used quotations 

J- Är allt bra? 

Det är mycket bra. 

J- Är Engelska ditt första ämne, varför eller varför inte? 

Svenska är mitt första ämne och engelska är mitt andra ämne. Jag utgick från att jag ville läsa 

engelska men det gick inte välja engelska som första ämne och svenska som andra så då fick det 

bli engelska som andra istället. Jag har alltid tyckt om att läsa och skriva och engelska valde jag 

för att jag tycker det är bra att ha ett andra språk man behärskar bra. jag tycker också att det är 

viktigt att lära sig att skriva och att det är en viktig sak elever ska lära sig. 

J- Har du alltid läst och skrivit mycket? 

Jag har alltid läst och skrivit. Jag skriver inte så mycket på fritiden men jag läser väldigt mycket 

på fritiden. 

J- Vilken genre läser du mest? 

Jag har alltid läst kriminalare och olika drama men fram för allt är det kriminalare. Något jag 

absolut inte gillar att läsa är fantasyböcker, jag gillar att hålla mig till det som är verkligt på något 

sätt. När jag valde böcker i skolan blev det alltid deckare. Jag gillar spänningen och att man vill 

bläddra sidor och inte kan lägga ner boken. 

J- Läste dina kamrater mycket när du var yngre? 

Jag hade inte kamrater när jag var liten som läste men mor har alltid läst och hon har väldigt 

starkt intresse i drama böcker. Inte frivilligt iaf. I skolan blev det mer prat om litteratur men då 

var det ju mer ett tvång. 
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J- Tror du att dina intressen syns i din undervisning? 

Jag väljer ju inte böcker i min undervisning från vilka jag helst läser. Det beror ju också på vilken 

nivå det handlar om men fram för allt ser jag till vad eleverna behöver. Jag tycker fram för allt att 

eleverna själva får välja vad de vill läsa och att inte bara läraren bestämmer det så att de själva 

blir motiverade. 

J- Hur arbetar du med böcker? 

Det är svårt att hinna läsa hela böcker. Eleverna måste ju också då läsa hemma och i skolan 

(Example 1). Men jag tycker också att kortare noveller är bra att arbeta med så att eleverna har en 

vecka på sig att läsa en för en bok hinner man bara med ca en per termin. Sen beror det ju också 

på vilken klass man har. Vissa klasser klarar av att läsa en bok snabbt medan andra inte klarar det 

lika snabbt och då kan kortare noveller vara bra. 

J- Hur mycket påverkade din utbildning dig i hur du arbetar? 

Jag tycker att min utbildning påverkar mig väldigt mycket i hur jag undervisar (Example 4). Man 

har fått väldigt mycket inspiration. På universitetet pratade vi väldigt mycket om böckerna 

(Example 4) och hade mycket seminarier om böckerna. Och jag har förstått vikten av att faktiskt 

prata om texterna och att det inte bara är att dela ut frågor till eleverna som de ska besvara utan 

de kan arbeta med saker som loggböcker och läsdagböcker. Det är något jag verkligen lärt mig 

och något jag inte själv gjorde under min skoltid. Då var det mer om läs det och svara på det. 

J- Fanns det något i utbildningen du inte gör? 

Njäe, inte riktigt men under min utbildning så va fanns det ju en massa metoder och vissa är 

tidskrävande så därför kan man inte använda alla. En läslogg är ju en väldigt bra ide där eleverna 

kan dela med mig på Google drive men tar tid och det kan man inte göra med alla klasser utan får 

ta det ibland och med enstaka klasser. Det var något om utbildningen inte sa att saker och ting tar 

längre tid och att allt inte är så svart och vitt. 
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J- Samarbetar du med dina kollegor? 

Ja det finns ju en gemensam struktur på vad man ska göra. Tex har vi gemensamma projekt för 

niorna på skolan nu och försöker planera ihop. Pratar man läsning tex finns det böcker som alla 

får ta del av och boka till sina elever. Man försöker la samsas med de andra lärarna om de 

sakerna. 

J- Hur ser erat bibliotek ut? 

Vi har ett stort bibliotek och det finns mycket böcker och det finns även ett rum med enbart 

engelska böcker och det är också något man får samarbeta om när det kommer till bokning och så 

där. 

J- Va är det för böcker? Kan du ge några exempel? 

Det finns the Great Gatsby, Goodnight Mr. Tom och den där om någon blomma från Afrika, jag 

kommer inte riktigt ihåg vad den heter men det handlar om könsstympning och är ganska tung att 

läsa. 

J- Hur grova böcker låter du eleverna läsa? 

Det är viktigt, nu kan man inte veta allt om sina elever men vissa ämnen kan vara känsliga för 

vissa elever. jag kan ju inte veta vad alla har varit med om och inte varit med om. Det kan ju vara 

något som tex alkoholism eller droger och det kan ju vara känsligt för vissa elever. men sen 

tycker jag också det är viktigt att lyfta sådana här ämnen också. det kan ju också vara viktigt för 

dessa elever att prata om detta för någon men man måste ju självklart vara försiktig när man går 

in på det. Litteratur kan ju medvetengöra saker man inte hade kunskap om innan. Litteraturen gör 

ju också att man kan samarbeta med andra ämnen eller göra teman av det. 

Det finns nog inget direkt som är för grovt bara man inte gör det på fel sätt så att någon tar illa 

vid sig. Men visst är de inte så gamla heller så får man kanske anpassa lite till det också. är det 

gymnasiet är de kanske lite mer mogna och då kan man ju prata om lite mer. 
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J- Är det några mer texter du använder som tex nyhetsartiklar eller annat? 

Ja, nyhetsartiklar, uppsatser, krönikor. Det är bra att öva sig på sådana texter också så att de får 

öva på ett sådant lite ”svårare” språk också. i en bok kanske det inte alltid är korrekt engelska så 

därför kan det vara bra med andra texter samt att det blir ju ett annat vokabulär i sådana texter. 

J- Hur arbetar du med ordförrådet? 

Det är bra att läsa och stryka under de ord man inte själv förstår och sen också skapa 

gemensamma ordlistor på det. Det gjorde vi på universitetet också och i början gillade jag det inte 

riktigt men i slutet förstod jag att det fungerade bra och att man utvidgade sitt ordförråd. Det var 

en bra idé helt enkelt som jag nu använder. Det är nyttigt för eleverna att se en text de först inte 

trodde de kunde läsa och sedan förstår de att de kan dom om de vill. 

Man kan också se till orden och se till hur man kan böja det och hur de används, man kan göra så 

otroligt mycket med ord. 

J- Tror du att du kommer ändra ditt sätt att arbeta om några år? 

Ja, man ändrar såklart efterhand när man upptäcker att det här funkar bra och det här funkar inte 

bra och vad man kan ändra på. Sen tror jag också att när det gäller speciellt läsning att vissa saker 

kan funka på en klass men absolut inte på en annan så det gäller att ha koll på sina elever och 

klasser och känna till vad de behöver (Example 3).  

Men sen också när man är ny har man inte så mycket material och det tar lång tid att samla på sig 

och att det tar lång tid att lära in sig på olika saker. Man kommer ihåg saker man gjorde bra och 

tar med saker från olika klasser och arbetsområde. Man kommer säkert ändra arbetssätt också 

beroende på hur arbetsbördan är på den skolan man är på. 

J- Utvärderar du någonsin din undervisning? 

Dels försöker man väll föra en dialog med dom när man introducerar någonting att vi ska arbeta 

si och så här och då öppnar man ju upp för att eleverna kan få vara med och bestämma. Sen 
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utvärderar man la inte varje sak men efter halva terminen eller så kanske man kan kolla vad 

eleverna har att säga. Om vad som är bra och vad som är dåligt. Det är ju ett kvitto för mig också 

att utveckla mina metoder.  

J- Fick du utvärdera själv när du gick i skolan/universitetet? 

På gymnasiet gjorde man det ju alltid i slutet av läsåret och det var ju samma sak på universitetet. 

Där kommer det en liten enkät hur många timmar du har pluggat, arbetsbelastning, egna åsikter 

osv. men det har jag alltid känt att det vill inte jag ödsla så mycket tid på. Och det måste man ju 

låta bli att göra på samma sätt så att eleverna känner samma sak. Därför tror jag det är viktigt att 

göra det redan i år sju så att eleverna ser skillnad till nästa år och att eleverna känner sig 

delaktiga. Att dom på något sätt blir motiverade genom det. 

Jag vill göra det annorlunda än föreläsarna och lärarna på universitetet för där kändes det som att 

ingen riktigt brydde sig om vad vi studenter tyckte utan alla körde på i sitt eget tempo och race. 

Alla ska få säga sitt men till slut ska jag som lärare ändå veta bäst och styra eleverna ändå. 

J- En bra lärare, vad är de viktigaste egenskaperna? 

Jag tycker det är viktigt att man är strukturerad och planerad. När jag pluggade var det viktigt att 

ha en plan och struktur för att veta vad man skulle lära eleverna så det inte blev det spontana att 

nu kör vi lite här och lite där. Sen kommer planerna spricka i form av studiedagar och annat men 

att man ändå har en struktur för vad man ska göra. De här är målen och det här ska ingå. Man ska 

vara lyhörd med sina elever. att man lyssnar in dom och inte bara kör sitt eget race. Att man kan 

samarbeta med kollegor. Jag vill jobba med personer som jag känner att man kan dela material 

med. Och då får man ju mer tid till annat också istället för att hitta allt material själv. Man ska 

såklart vara intresserad och duktig på det man gör. Man ska vilja lära andra och planera för att 

andra ska lära sig. 

J- Tror du dina elever och kolleger uppfattar dig så? 
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Det hoppas jag! Jag tycker själv jag brukar samarbeta och ställa upp men sen är det klart att jag 

inte vet hur alla andra uppfattar en men det hoppas jag. 

J- Varför blev du lärare? 

Min mamma är speciallärare. Jag tror inte det har så mycket att göra med att min mamma är 

lärare. Jag tror mer det har att göra med att när jag blev tränare i min idrott fick jag gå kurser för 

att lära både de unga och de äldre och då insåg jag att det var roligt att planera att tex den här 

veckan ska vi öva på detta och så. När min åkare lyckas är det väldigt roligt och jag har sett till 

att den personen når det målet är väldigt tillfredställande. Samma sak i skolan om jag lyckas 

motivera en omotiverad elev att lära sig engelska eller får en person att prata inför klassen.  

J- Har du varit med om det här? 

Än så länge har jag inte sett de här enorma framstegen i skolan men har ändå sett de här eleverna 

som tar små steg hela tiden. Man får olika respons från olika elever. Du stöter ju på alla sorters 

elever med olika sorters mål och ambitioner.  

J- Har du lättare att ta någon sorts grupp elever? 

Det är såklart roligt att undervisa någon som vill. Än att ha någon som inte vill. Man ger ju nästan 

upp ibland, det känns nästan hopplöst. Jag är en sådan person själv som gillar att prestera bra och 

är en tävlingsmänniska och gillar inte att göra dåligt från mig. Så därför har jag nog svårt att 

connecta med elever som inte har samma personlighet som mig. Men det är något jag vet om och 

måste arbeta med. 

J- Märker du skillnad mellan yngre och äldre lärare? 

Jag har både kollegor som vägrar tekniken men också de som bara vill ha ny teknik och inga 

papper och även de som är däremellan. Några som bara har några år kvar skiter i vilket. 

Men det finns några som testar nytt som man vill byta material med men de andra låter man nog 

bli (Example 2).  
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J- Ser du skillnad på ämneskunskaperna mellan de äldre och yngre, att det är skillnad i dagens 

intagningspoäng mot förr i tiden? 

Vissa man pluggade med undrade man ju ändå om de verkligen skulle bli lärare. Och det är klart 

om man har arbetat som lärare i flera år och sen kommer det en ny lärare som vare sig är 

engagerad eller som inte vill och de tär klart att det inte blir roligt. Det är inte roligt att diskutera 

något med någon som inte är intresserad. För nu är det ju folk som läser lärare som har det som 

sitt tredje val för att de inte kom in på sina andra val. Jag upplevde inte utbildningen som 

jättekrävande så vill man kan man nog gå genom utan att vara engagerad eller intresserad av det 

man gör.  

Jag kommer trivas med mitt jobb. Man jobbar måndag-fredag och är lediga helger och nätter, får 

semester och har också de röda dagarna och annat. 

Jag tycker det inte är helt fel att ha intervjuer innan man kommer in på lärarutbildningen. Det 

handlar om att stå framför folk ganska mycket och klarar man inte av det ska man inte bli lärare 

och det är det som är tråkigt för det går genom för många lärare genom systemet som inte är 

passande för yrket. Ett exempel är ju att vi hade en kurs där vi skulle gå genom hur viktigt det är 

att samtala och lära sig genom det under seminariet men det var tydligen okej att strunta i det och 

skicka in ett papper istället. Det rimmar inte helt riktigt. Det måste bli hårdare för att höja 

statusen helt enkelt. 
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Appendix E Transcription Teacher 4 

J= Interviewer 

Red text= Used quotations 

J- Varför blev du lärare? 

För att jag gillar språk. Och för att jag ville göra något med mina språk. Och då hittade jag ett 

spår och det var lärarspåret. Och ett program var jag sugen på men kom nog inte in där tror jag. 

Jag tänkte att jag testar så får vi se vad som händer men det rullade bara på och här är jag! 

J- Varför blev det just språk? 

Det har jag alltid gillat och alltid tyckt om. Det va inget val mellan NO och så, så det var klart 

direkt att det var språk som gällde. Franska och svenska hette nog min utbildning från början men 

sen la jag till 40 gamla HP engelska. Och det är jag otroligt tacksam för idag. Jag har lite fler 

svenska poäng men likvärdigt engelska och franska. 

J- Var det svårt att komma in på lärarprogrammet? 

Nej det var det inte. Ja kommer inte riktigt ihåg men nä det tror jag inte. jag började 94 och läste 

allt i ett sträck och var klar julen -98.  

J- Hur ser din litterära bakgrund? 

Jag har alltid läst och lyssnat på kassettband. Det låter som jag är 150 år gammal men Jag läste 

böcker som Ann på Grönkulla och Kulla-Gulla. Jag läste även mycket hästböcker trots att jag 

aldrig var riktigt intresserad av hästar.  

J- Och nu för tiden? 

Nu för tiden är jag med i en bokcirkel där vi läser alla genrer och v har inte försökt snöat in på 

något speciellt och det är både kollegor och vänner som är med i den. Vi ses 4-5 gånger om året 

ungefär. 
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J- Är det här något du har med dig i din undervisning? 

Ja. Ja, det blir det. Det kan bli i form av typ ett boktips eller att jag bara berättar om vad jag läst 

så att det sedan spinner vidare. Att jag berättar om en kriminalroman och sedan börjar vi i klassen 

prata om vad det egentligen är och så. Då fattar dom att jag läser så kan det senare smitta av sig 

på eleverna. det är alltid bra att referera till vad jag själv läser. 

J- Samarbetar ni tillsammans på skolan? 

Ja det gör jag. Det kanske inte är så himla uttalat att man ska träffas men man samarbetar indirekt 

på något sätt hela tiden. Man frågar om dom har den boken eller om dom kommer ihåg den texten 

eller vad dom gör på det här kapitlet. Och ibland råkar det bli ett tema av samarbetet som tex de 

gamla grekerna. 

J- Vad använder du för sorts texter i din undervisning? 

Jaaa, det är en bra fråga. Förra terminen blev det texter som var serverade till mig via mitt 

läromedel. Eleverna har en dator och i mitt läromedel finns det väldigt bra texter som är 

autentiska och verkliga eller som har utdrag som novellutdrag.  

J- Vad handlar texterna om? 

Texterna är uppdelade i olika… crime and punishment eller life and death som vi ska börja med 

nu. Love. Och så har det att göra med det temat då. Så där har jag inte behövt ta in så mycket från 

sidan. Vi har varit lite dåliga på att ta in skönlitterära böcker nu. Fast vi har ett bra bibliotek där 

vi även har mycket engelska böcker. Så det tänker jag under våren att de ska försöka läsa en 

antingen kort eller lång bok. 

J- Hur arbetar du? 

Det kan vara lite varierande. Ibland så jobbar vi genom att översätta tillsammans eller så ibland 

jobbar de helt enskilt med texterna och ibland i grupp….. och ibland jobbar man med texten i 
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helhet så att de förstår att det inte går att översätta rakt av till svenska. Det behövs ibland att man 

översätter stycken så att dom förstår att man inte kan säga så och hur språken skiljer sig åt. 

J- Ser du skillnad i ämneskunskaper mellan nyutbildade lärare och äldre lärare? 

Vi har inte jättemånga nya kollegor. Jag hade ganska nyligen en lärare men det räknas kanske 

inte för hon var inte utbildad men jag coachade henne lite och jag tyckte inte det var så farligt 

men jag har egentligen för lite att jämföra med. 

Vi som jobbar mest tillsammans har gått utbildningen ungefär samtidigt så det blir en taskig 

referensram. Men de äldre lärarna jag har jobbat med var ju sjukt duktiga på grammatiken och 

hur formella och informella texter skulle skrivas och arbetas med. Som man kanske inte satsar 

riktigt lika mycket på idag. 

J- Har du utvecklats under dina 18 år? 

Självklart har jag det. Jag kan nog se helheten mer och se hur viktigt det är att koppla saker man 

redan kan. Det här med att koppla ny kunskap i gammal kunskap. Och hitta sådana där 

minnestrategier att tänk på det för att lära dig det här ordet eller minnas den platsen för att 

komma ihåg. Hela tiden hitta andra referenser. Då blir det liksom ahhh, just det det kommer jag 

ihåg och då går det upp ett litet ljus. 

J- Känner du igen din undervisning från det du lärde dig under din studietid? 

Jag tycker jag format min egen arbetsmetod efter hand jämfört med min utbildning. Vi jobbade ju 

med en äldre läroplan, Lpo 94, på våran utbildning och då var den helt ny när jag började. Då var 

alla eld och lågor med nytt, nytt, nytt. Så jag tänker att båda föreläsare och lärare på universitet så 

var det också nytt. Det var väldigt mycket fokus på att arbeta med läroplanen och jag vet inte om 

man arbetade på det sättet innan. Nu har ju den nya läroplanen kommit också och då måste man 

ju också ändra lite i sättet du undervisar på och allt annat också som tex bedömning. 

J- Hur har du ändrat undervisningen då? 
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Det kanske mer är innehållet i vad man gör och att vissa saker känner man nu inte att man 

behöver ha med i sin undervisning som man behövde förut. Det blir ju färre och färre detaljer 

utan mer på en helhetsbild som ska bedömas. När vi jobbar tillsammans med att tolka 

kunskapskraven är det tyvärr bara när de tematiska arbetena inträffar. Annars tolkar man det 

ganska enskilt på vår skola. Fast kanske om vi gör ett likvärdigt prov så kollar vi med varandra 

vad eleverna ska ha med i svaren för att nå vissa betyg. 

J- Vad är det då som gör att ni inte samarbetar mer? 

Det är tidsbrist som gör att ett större samarbete inte är möjligt. Vi hinner inte med det helt enkelt. 

Och att vi inte har något direkt krav på det. Jag tror det behöver komma ovanifrån att man ska 

arbeta mer tillsammans. Klara direktiv om det så att det blir gjort. 

J- Hur styrda blir ni uppifrån? 

Undervisar du årskurs sju är du styrd att använda iPad men vi är absolut inte styrda i innehållet 

eller något annat. Vi är väldigt fria. Dom är nog inte tvingade att använda paddan heller men de 

känner sig nog ganska trygga i varandra att göra på samma sätt när paddan nu har kommit och att 

det är något nytt som har kommit som alla vill lära sig. 

J- Får eleverna bestämma något? Som tex texter, böcker eller arbetssätt? 

Min erfarenhet säger mig att det är ganska svårt för eleverna att välja helt själva. Oftast behöver 

de lite val för att klara av att välja en bok. Kan ju använda sig av biblioteket eller olika sidor på 

internet så eleverna får lite vägledning. De här väldigt fria arbetena känns oftast för stressiga för 

eleverna. Jobba med vad du vill i fyra veckor…. Nä min erfarenhet säger att det inte blir bra. Att 

ha ramar men lite valmöjligheter inom ramarna brukar fungera bra.  

Men ibland kan man också låtsas, säkert jättefult att säga, men man kan låtsas att dom 

bestämmer. Man kan få dem att tro att de bestämmer lite, lite ”skendemokrati”. Man kan styra lite 

hur man vill att de ska arbeta och det är något som kommer med tiden. 
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J- Utvärderar du dig själv och fältet/temat? 

Det kan man göra. Bara några frågor på ett papper eller genom en diskussion eller genom att titta 

på resultatet, så här gick det för er och hur tycker du det rimmar med din insats osv. Jag tycker 

jag är rätt bra på att göra det. Sen ändrar jag till nästa gång om det är något eleverna tyckte var 

sämre. Om något var för lång tid eller kanske kort tid. Sen utvärderar jag alltid efter en termin 

och kopplar tillbaka till förmågorna så att eleverna är medvetna om vad de lärt sig. Jag vågar nog 

säga att alla eleverna vet om vilka förmågor de arbetar med för det är något jag tycker ska stå i 

den pedagogiska planeringen. 

Läsförståelsen har jag gjort några stycken och de samlas under terminen så att eleverna sedan kan 

få se hur det gått och vad de kan arbeta mer med och vilken nivå de ligger på. Då kan det vara 

ganska skönt att plocka från skolverkets hemsida så man ser vilken nivå eleverna ligger på så att 

man kvalitetssäkrar lite. Att man inte bara kör sitt eget race. 

J- Arbetar du med samma text i alla klasser? 

I stort sett gör jag det. Kan skilja lite hur jag arbetar med dom. Har jag tre klasser samma dag 

ändrar jag lite mellan lektionerna om jag märker att vissa frågor kommer upp. Då är det jag som 

ändrar kanske något i min beskrivning så att de inte behöver fråga samma sak till nästa klass. 

Man kan väll säga att den tredje och sista klassen får den bästa undervisningen helt enkelt. Det 

handlar också om vilken klass och nivå vi pratar om, men främst ser jag till vad eleverna behöver 

(Example 1). 

J- Hur var det under din utbildning? Jobbade ni mycket med nivågruppering? 

Vi jobbade ganska mycket med nivågruppering under vår utbildning men det har jag av 

erfarenhet lagt ner. Det blev för mycket fokus på vilken grupp man var i som tex att du är i 

puckogruppen osv. Fast jag jobbar individuellt utan att nivågruppera nu (Example 3). Det är flera 
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olika sätt. Vissa saker ska vara klara till en viss period och då bestämmer de själva mängden och 

hur mycket tid de vill lägga ner på det.  

J- Hur arbetar du med ordförrådet? 

De kan också få välja vilka ord de ska lära sig från texterna. Det gör jag så att de själva får välja 

ord de inte kan istället för att lära sig 20 ord de redan kan. 

J- Hur tycker du en bra lärare ska vara? 

Den ska vara trygg. Han eller hon ska signalera att den har koll på läget och ha koll på va den 

håller på med. Trygg i sig själv på något vis. Utstråla något så att det blir tryggt i rummet för först 

då kan man börja lyssna och fatta tror jag. Även tydlig att idag ska vi göra det här och vi ska göra 

det därför att…. En tydlighet om varför vi är här och va står det i läroplanen och hur kan man 

komma och hur når man mina mål och all den tydligheten. 

Sen tycker jag en bra lärare måste vara lite nyfiken. Nyfikenheten blir det att jag är intresserad av 

eleven. Att dom i rummet inte bara är elever utan en person även utanför klassrummet att man 

har ett intresse av elevernas intresse. Nyfikenheten är också att vara nyfiken på olika och nya 

metoder och ny forskning och nya böcker.  

J- Hur mycket hinner ni det? 

Det får nästan bli av eget intresse utanför arbetstid. Att man följer med i olika Facebook grupper. 

Man har ganska många lärarkompisar som man följer och ser sådant vad dom gillar. 

Facebookgrupper är ändå ett medel som är lätt att följa med i. Någon gillar nån artikel och då 

läser man den osv och det tror jag många av mina kollegor gör också. 

J- Hur är det med skolan, visar de någon ny forskning? 

Jag tycker inte det är mycket. Det skulle ju egentligen vara en förste lärares uppgift. Men så 

fungerar det inte hos oss. Utan här är en 1 lärare en arbetslagslärare och sköter mer praktiska 

detaljer.  
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Rolig måste läraren vara också! annars blir det tråkigt. Humorn känns som en nyckel till många 

elever för att skapa en relation. Och genom att skapa en relation med eleven så kanske man kan 

skapa något där eleven nästan vill göra något för att inte gör dig som lärare besviken. 

J- Något du känner igen från din egen utbildning? 

Vi hade inte så många roliga lärare men dom som var lite roligare var också de ämnena jag 

presterade bättre i. Sen kan inte alla lärare vara roliga men det finns många roliga personer bland 

lärare. Det var nog lite sämre med det förr. Då var det så viktigt och intressant med ämnet i sig att 

den sociala biten inte tänktes på eller ansågs vara lika viktig. Jag får ofta höra från elever att det 

här är en styrka av mig. Jag vågar göra fel och skratta åt det och är inte så pretiös av det. På vår 

utbildning var det mycket bokrecensioner och tunga översättningar och det har jag gått ifrån i min 

egen undervisning. Överlag var det för lite didaktik och ämneskunskaper och en på tok för hög 

nivå för det vi sysslar med här i skolan. Utbildningen var en sak och det vi jobbar med en helt 

annan (Example 2).  

Tre år ämneskunskaper. Jag kan inte se någon generell försämring av lärarutbildningen mot när 

jag gick. Jag har haft lärarstudenter men det handlar om ett intresse och förståelse för vad de gör 

fel och att de är medvetna och vill jobba bort de felen dom gör men ämneskunskaper ser jag 

ingen större försämring på. 

J- Tror du att dina egna intressen spelar in i dina texter eller arbetsmetoder? 

Mina egna intressen spelar nog in i valet av mina texter. Man är ju människa trots allt. Vissa 

saker väljer jag nog bort för att jag inte själv är intresserad av det samt om man är intresserad av 

tex sport så kopplar man till det tror jag nog. Även om man inte gör det medvetet så gör man det 

nog omedvetet på något sätt. Det är också skönt att ha en lärobok att utgå från. Då har man basen 

färdig och så får man göra sina sidospår själv. Det finns inget måste att göra det utan man gör det 

man finner passar bäst och det man hinner med.  
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J- Hur är ekonomin i din kommun? 

Vi har inköpsstop just nu så det är klart den påverkar hur vi arbetar. Vi ligger nog bland de lägsta 

i landet vad gäller elevpengen. Det märks tydligt att det saknas kuratorer, psykologer och andra 

specialsaker som kan hjälpa oss lärare i undervisningen. 

J- Hur ser din bakgrund ut? 

Min familj var från arbetarklassen, någon slags medelklass. Dom hade egen butik. Jag tror inte 

om du har läkare till föräldrar så blir du inte lärare.   


