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ABSTRACT 
The aim of this didactic study is to understand the terms of work, education 
and teaching of Swedish in a period round 2000. The research questions 
focus on how teachers at upper secondary school in conversations describe 
and construct their work, values in society and school, structures of power 
and relation to time. With the help of tools related to story and storytelling, 
and by connecting the empirical material to a late modern society, I can 
interpret and understand the description of their work.  With the help of 
Pierre Bourdieu’s theory I can see how values, power and relation to time 
are expressed in different ways when teachers of Swedish talk about their 
work and education. 
 The results show that when teacher talk about work in school is it re-
lated to ideals in a global economy. Decentralization and individualization 
get new meanings when those words are placed in school environment and 
activity. Effectiveness, flexibility and individualization are words related to 
economy and they seem to have an effect on education and subjects of 
Swedish.  I can also understand teachers’ work when it is related to power 
and values on the educational field. I can see how a diffuse power acts on the 
field and how harmony is a dominant value and a term that influences teach-
ers’ work. New terms also form new identities related to teaching. New 
terms form new subjects of Swedish that in time and practice will form new 
habitus connected to subjects. I call it ämneskonceptionella  habitus.  
 
Keywords: Didactic Swedish subjekt, upper secondary school, talk, work, education, 
values, power, habitus, democratic, terms   
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Inledning 
Under 1980- och 1990-talen arbetade jag som lärare i ungdomsskolan. 
Lärarkollegiet diskuterade under denna tid engagerat de förändringar 
skolan ställdes inför. Diskussionerna rörde framför allt den som vi upp-
levde utökade arbetstiden och de förändrade arbetsuppgifterna. Flera av 
oss ämneslärare kände att vi på något sätt var tvungna att för omgivning-
en redovisa att vi t.ex. arbetade mer än heltid, vilket bl.a. resulterade i 
listor på dagligt utförda arbetsuppgifter och den tid de tog att utföra.  
När vi kunde lägga fram bevis på att vi arbetade drygt 50 timmar i veck-
an under terminerna hade vi också bevisat att även vi ämneslärare kunde 
betrakta oss som goda arbetsmänniskor.  Vi kunde därmed bevisa att vi 
var del av en värdegemenskap i samhället i vilken den goda arbetsmänni-
skan värderades högt och där detta värde verkade i praktiken och blev till 
norm. Vår arbets- och tidsstudie hade pressats fram av ett i samhället 
fungerande värde, ett värde som också till viss del styrde de förhand-
lingsbud och förslag till förändringar inom skolan som Statens Avtals-
verk och Kommunförbundet la 1989, och som också på olika sätt an-
vändes som argument i diskussionen kring skolans organisation och 
verksamhet.  

Ovan givna exempel från min tid som lärare i ungdomsskolan, är ett 
av många som visar på hur värden och normer är faktorer som tillåts 
verka på olika plan och därigenom påverka verksamheter inom samhäl-
lets olika institutioner. Exemplet ovan visar också på hur skolan som 
socialt, institutionellt fält fungerar som arena för kamper om makt och 
status (Bourdieu & Passeron 1990; Bourdieu 1994). Samhällen och deras 
institutioner är till stora delar uppbyggda kring sociala strukturer som 
verkar genom de människor som omfattas av dem. Mänsklig aktivitet 
och strukturella mönster förutsätter varandra och vävs samman i praktik 
(Bourdieu 1994; Lundin 2004: 22 ff).  

Eftersom den svenska skolans uppdrag är att verka i praxis genom 
de idéer som ligger till grund för ett demokratiskt, flerkulturellt samhälle, 



 2 

blir det av grundläggande betydelse att synliggöra och få förståelse för 
faktorer som påverkar lärares arbete och skolans verksamhet.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att med hjälp av intervjusamtal lyfta fram och 
förstå svensklärares arbete i gymnasieskolan i en tid av verksamhetsför-
ändringar.  
Mina frågeställningar är: 
* Vilken syn på arbete och ämneskonception framträder när svensklärare 
talar om sitt arbete? 
* På vilka sätt framträder verksamhetsförändringar när svensklärare talar 
om sitt arbete? 
* På vilka sätt visar sig föreställningar om makt och förhållande till tid? 
* Vilka normer och värden framträder i svensklärares utsagor? 

Disposition 
Studien är uppdelad i tre huvuddelar. I den första delen ger jag under-
sökningens förutsättningar genom att placera den i en övergripande 
forskningskontext. För att ge skärpa åt studien och om möjligt skapa 
djupare förståelse för villkor som kan påverka verksamheten i skolan 
som samhällsinstitution, har dessutom tidigare forskning, där den ansetts 
relevant, knutits till själva undersökningen. Jag redogör sedan för det 
empiriska materialet och dess avgränsningar, samt de metodologiska 
utgångspunkter och de metodiska överväganden jag gjort. Som bakgrund 
placerar jag undersökningen i en historisk skolkontext och visar på valda 
delar ur de dokument som ska styra skolans verksamhet.  

I den andra delen redogör jag för själva undersökningen. Jag lyfter 
här fram svensklärares utsagor relaterade till en samhällskontext och till 
de verksamhetsförändringar som genomfördes i gymnasieskolan kring år 
2000. De teman som utkristalliseras genom analys av materialet formule-
ras i ett antal rubriker. Utdrag ur intervjusamtalen belyser mina tolkning-
ar och konkretiserar rubriksättningarna. I undersökningens andra del tar 
jag hjälp av Pierre Bourdieu för att förstå svensklärares arbete och villkor 
för gymnasieskolans svenskämne med fokus på makt, värden och nor-
mer, samt förhållande till tid. 

I den tredje delen sammanfattar jag studiens resultat i en slutsats, 
samt reflekterar kring och diskuterar delar som kunnat fördjupas eller 
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studeras vidare. Diskussionen pekar även framåt och visar på vikten av 
ytterligare ämnesdidaktisk forskning och skolforskning.  

I. Undersökningens förutsättningar 

Forskningskontext 

Forskning kring lärares arbete har under 1900-talet haft olika inriktningar 
beroende av de samhällsidéer som varit betydelsefulla vid tiden för forsk-
ningens genomförande. Forskning kring lärares arbete har också haft 
olika angreppssätt beroende av forskarens syn på lärarens och skolans 
uppgift. Min studie kring hur svensklärare i gymnasieskolan talar om sitt 
arbete och vilket innehållsfokus de väljer, ska placeras i en ämnesdidak-
tisk forskningstradition med inspiration från forskning kring skolan som 
samhällsinstitution och som kulturell och social mötesplats. Jag gör där-
för nerslag i senare delen av 1900-talets skolforskning, vilken får bilda en 
allmän historisk forskningskontext till min undersökning. Den ämnesdi-
daktiska forskningskontexten har jag valt att placera där den bäst bidrar 
till förståelsen av det empiriska materialet. 

Den svenska skolan är en del av det västerländska samhället och 
därför placerar jag undersökningen i en västerländsk historisk skolforsk-
ningskontext. Gerhard Arfwedson (1994) och Eva Rhöse (2003: 45 ff) 
har var för sig sammanställt och kategoriserat delar av västeuropeisk och 
amerikansk skolforskning från 40-talet och fram till början av 2000-talet. 
Utifrån deras sammanställningar kan konstateras att under 40- och 50-
talen dominerades skolforskningen av undersökningar som såg hur lämp-
liga lärare var att undervisa och disciplinera ungdomar som förberedelse 
för kommande yrkesliv.  

60- och 70-talens teacher effectiveness- forskning fokuserade undervis-
ningsmetoder. Den uppmärksammade den enskilde lärarens undervis-
ningsmetod och försökte finna samband mellan lärarbeteende och elev-
prestationer. Klassrumsobservationer och olika testmaterial användes för 
att se om lärare verkligen gjorde det de förväntades göra. Resultaten var 
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svårtolkade eftersom praktiken var alltför komplex.  Den forskning som 
bedrevs framför allt under 60- och 70-talen var ofta påverkad av naturve-
tenskapliga och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder där data bear-
betades med statistiska metoder (Arfwedson 1994: 18 ff). Ned Flanders 
undersökning från 1970 kring lärarbeteenden kan jag här ge som exem-
pel. Ytterligare exempel ger Kjell Granström och Charlotta Einarsson i 
Forskning om liv och arbete i svenska klassrum – en översikt (1995). 

Motreaktionen, den forskningstraditon som fått betydelse för min 
egen undersökning, visar sig i 80- och 90- talens teacher thinking- forskning 
och forskning kring lärarkulturer. Att socialiseras in i ett yrke är att an-
passa sig och förhålla sig till en yrkeskultur. Mycket av den skolforskning 
kring lärares arbete som bedrevs under början av 2000- talet fokuserade 
lärares socialisation in i läraryrket utifrån olika perspektiv. Som exempel 
kan nämnas Eva Ganneruds (2001) och Eva Rhöses (2003) undersök-
ningar kring lärares arbete.  

Forskningen blev under senare delen av 1900-talet mer inriktad på 
helheter med etnografisk och antropologisk karaktär, där kontexters 
betydelse för lärares arbetssituation och hur lärares arbete formades stu-
derades. Professionsforskning med fokus på lärares yrkeskunskaper och 
kompetenser satta i relation till samhällets krav och förändringar ökade 
under 1990-talet. Krav på förändringar inom skolan ställdes och då också 
på lärarnas arbete. Den skolforskare som här bör uppmärksammas är 
Andy Hargreaves (1998; 2004) och hans forskning kring lärares arbete 
och förändringar i skolan. Mycket av den socialisationsforskning som 
bedrevs konstaterade dock att gamla mönster inom skolan traderades 
vidare av lärare, även nyutexaminerade, och för att förstå sammanhangen 
så försökte forskarna se till lärares hela livssituation. De använde sig gär-
na av djupstudier av enskilda lärare med s.k. ”life history”- metod. Alf 
Arvidsson (1996; 1998; 2001) och Billy Ehn (1992) har i detta samman-
hang bidragit till att fördjupa min förståelse för den levnadshistoriska 
intervjun som särskild källtyp genom att bl.a. ge exempel på olika studier 
från olika forskningsfält under 1900-talet. Forskare inom litteraturveten-
skap, socialantropologi, etnografi, etnologi, historia, pedagogik m.fl., har 
använt levnadshistorien eller livsberättelsen för att belysa kulturella fe-
nomen och historiska epoker. Under 2000-talet har t.ex. Ivor F. Good-
son och Ulf Numan (2003) med hjälp av livshistorien som kvalitativ 
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forskningsansats bidragit till att lärares yrkesverksamhet uppmärksam-
mats.  

Studier och beskrivningar av lärares arbete har ofta koncentrerats 
kring själva undervisningen och dess kontext, men lärares arbete har 
förändrats till att innebära så mycket mer än endast undervisning. Lärare 
måste idag engagera sig mer i skolans hela verksamhet, vilket inneburit 
mer av socialt, administrativt och utvärderande arbete kring de enskilda 
eleverna. Runt arbetet kring eleverna verkar ramar eller faktorer som 
påverkar de didaktiska frågorna. Dessa ramar kan vara relaterade till eko-
nomi, kommunala och fackliga beslut, skoldokument, attityder, synsätt 
m.m., men oavsett vilka faktorer som fokuseras så handlar det i grunden 
om möten, kommunikativa möten inom skolans verksamhet. Syftet med 
Lars Naeslunds avhandling från 1991, Lärarintentioner och skolverklighet, var 
att, som han skriver, ”förmedla en realistisk och nyanserad bild av vad 
lärares arbete är och innebär genom att skildra och begreppsliggöra deras 
arbetsförhållanden” (1991: 11). Naeslund visar här hur lärare påverkas av 
en mängd faktorer som då även påverkar undervisningen. I 1990-talets 
forskning kring lärares arbete uppmärksammades ofta hur arbetet påver-
kades av en mängd kringfaktorer. Uppfattningen att undervisning och 
skolans hela verksamhet påverkas av faktorer som dels samverkar, dels 
motverkar varandra och på så sätt skapar verksamhetens förutsättningar, 
är idag en etablerad uppfattning inom det didaktiska forskningsfältet 
(Lundgren 1984; Naeslund 1991: 14 ff; Jank & Meyer 1997: 35 ff; Linnér 
1984: 183 ff; Imsen 1997: 37 ff, 1997: 308 ff; Svedner 1999: 10 ff). Det är 
främst i 1990-talets forskningstradition och då med ämnesdidaktiskt 
fokus som min undersökning placeras. Den kan också placeras i den 
metodologiska forskningstradition där den kvalitativa intervjun och be-
rättelsen ses som kunskapsformer.  

I:1 Metod och material 

Materialet  

Materialet består av samtal kring några intervjufrågor med 20 lärare i 
svenska på sex gymnasieskolor i mellersta och norra Sverige (se bilaga). 
Antalet personer bedömdes som tillräckligt stort för att få ett tillförlitligt 
material mot bakgrund av undersökningens syfte och frågeställningar. Jag 
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bedömer samtalen som halvstrukturerade intervjuer där informanten 
själv får bestämma vad han/hon ville uppehålla sig vid eller kanske inte 
alls vill samtala kring (Kvale 1997: 117). Jag kommer därför att använda 
ordet intervjusamtal när jag relaterar till materialet.  

Intervjusamtalen spelades in under våren 2000 med återkoppling 
under hösten 2000 och våren 2001 (se bilaga). Tiden valdes för att jag 
ville se om de organisatoriska och arbetsrelaterade förändringar som 
genomfördes inom gymnasieskolan, återspeglades i lärarnas utsagor och 
på vilket sätt. Jag ville även undersöka på vilka sätt värden, normer och 
maktförhållanden kunde uttryckas i deras utsagor i en tid präglad av för-
ändringar. Efter ca ett år återvände jag alltså för ett uppföljande intervju-
samtal kring frågor som jag och/eller den intervjuade svenskläraren ville 
få ytterligare belyst, några skickade ett kommenterande brev och något 
samtal föll bort. När svensklärare talar om sitt arbete, tolkar de sin yrkes-
verksamhet. Annikki Kaivola-Bregenhoj (2000) menar att det är viktigt 
att man därför återkommer till informanterna, dels för att skapa ytterliga-
re kontakt och ge möjlighet till komplettering, dels för att se hur berät-
tandet har förändrats (2000: 55). Svensklärarna gavs därför möjlighet att 
påverka sin självpresentation och sin syn på det skapade materialet ge-
nom att utskrifterna skickades till dem för eventuella kommentarer.  

Två av lärarna var inte behöriga svensklärare på gymnasienivå; res-
ten var behöriga och de flesta av dem hade mångårig erfarenhet som 
lärare i svenska i ungdomsskolan. Fjorton av svensklärarna var kvinnor 
och sex var män, vilket även grovt kan spegla den generella fördelningen 
mellan manliga och kvinnliga lärare i svenska på de gymnasieskolor jag 
kontaktade. De flesta var över 50 år, sex informanter var mellan 40-50 år 
och endast tre av informanterna kan föras till ålderskategorin 25-40 år. 
Undersökningen gör endast anspråk på att vara kvalitativ och inte kvanti-
tativ med krav på urvalsrepresentation, men jag har ändå velat ha 
representation av både manliga och kvinnliga lärare i olika åldrar för att 
om möjligt se om de lägger fokus på olika faktorer när de talar om 
skolans verksamhet (se bilaga). Valet av informanter har dessutom varit 
beroende av vilka lärare i svenska som velat eller haft möjlighet att 
samtala med mig om sitt arbete.  

De 20 svensklärarna valdes ut av svensklärare med ämnesansvars-
funktion på respektive skola. I det informationsbrev jag skickade ut till 
berörda svensklärare berättade jag lite om mig själv och gav exempel på 
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vad intervjusamtalet kunde kretsa kring, men poängterade att det skulle 
hållas så öppet som möjligt. De huvudfrågor vi samtalade kring och den 
intervjuguide vi utgick ifrån rörde organisation, arbetsuppgifter, ämnes-
innehåll, elevgrupper och förändringar i verksamheten, men fokus låg 
framför allt på sådant som den intervjuade själv ville samtala kring. Sam-
talsinnehållet bands på så sätt framför allt till lärarnas yrkesverksamhet, 
men tillät utvikningar. Endast vid ett tillfälle ville två lärare bli intervjua-
de tillsammans. Här utformades intervjun till ett samtal mellan tre perso-
ner, där lärarna hjälpte varandra att nyansera, förtäta och komplettera.  

Intervjusamtalen med de enskilda lärarna dokumenterades på band, 
varefter de skrevs ut.  Att samtalen dokumenterades på band kan ha 
påverkat någon medverkande svensklärare, men min bedömning är att 
det i så fall har haft ringa betydelse för hela materialet. De valde själva 
den plats där inspelningarna skulle äga rum. Det var endast en av svensk-
lärarna som valde hemmiljön, medan de andra försökte hitta en lugn 
plats i skolan där inspelningen kunde genomföras.  

Det inspelade materialets totala längd är ca 30 timmar, ca 1,5 tim-
ma/intervjusamtal, och utskriften är på ca 350 A4-sidor. Jag har använt 
mig av en egen form av etnopoetisk transkribering (Arvidsson 1998: 18), 
vilket inneburit att jag försökt återge det muntliga intervjusamtalet på ett 
sådant sätt att det kan läsas så att den skriftliga texten fångar talspråkets 
muntliga karaktär med dess pauseringar, variation i röststyrka m.m.. Jag 
har dessutom vid olika tillfällen under analys- och tolkningsarbetet till-
sammans med de utskrivna intervjusamtalen använt bandinspelningarna 
för att återskapa intervjutillfällena.  Ljud och skrift får på så sätt komplet-
tera varandra. ”Varje person som initierar en utskrift får bestämma prin-
ciper utifrån vad som är syftet med utskriften. Det kan vara nödvändigt 
att göra nya utskrifter av en intervju när den används för nya syften”, 
poängterar Alf Arvidsson (1998: 18). Syftet med de utskrifter jag gjort 
har varit att de ska komplettera de bandade intervjusamtalen och inter-
vjutillfället, samt fungera som mitt personliga arbetsmaterial. 

För att belysa och konkretisera min undersökning, samt för att ge 
röst åt undersökningens svensklärare, har jag använt mig av både korta 
och långa utdrag ur intervjusamtalen. De långa för att även förmedla en 
del av intervju- eller samtalskontexten, som kan ha betydelse för tolkning 
och analys. Utdragen, vilka benämns L för ’lärare’ och nummer, återges 
med tillrättalagd skrift med talspråklig karaktär för att så långt det är möj-
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ligt försvåra identifiering. När ord eller längre ordföljder inte kunnat 
tydas vid bandutskriften, har dessa partier markerats med [  ]. När partier 
i materialet utelämnats i redovisningen har detta markerats med /…/ 
och tankepaus med punkter. 

Metodologiska utgångspunkter 

Intervjusamtalet har tolkats och analyserats utifrån tanken att förståelse 
och mening alltid sker i ett sammanhang där delarna är beroende av hel-
heten och vice versa. Tolkningsprocessen sker dialektiskt, från helheten 
till delarna, till helheten igen osv., likt en hermeneutisk spiral eller cirkel 
mot djupare förståelse av materialet (Kvale 1997: 50). Jag tolkar i olika 
steg mot den punkt jag själv finner rimlig som den slutgiltiga tolkningen 
av materialet, vilket är lika med dess förståelse.  Det finns alltså ingen 
egentlig början och inget definitivt slut i denna tolkningsprocess (Ricoeur 
1993, Gadamer 1997). När jag läst och tolkat de inspelade samtalen, har 
de satts i sitt sammanhang, de enskilda utsagorna har satts i relation till 
helheten. Varje del har gett bidrag till förståelsen av helheten, en helhet i 
vilken jag tycker mig finna mönster. 

Man kan inte tolka något utan en förförståelse eller referensram, 
förförståelse är tolkningens referensram (Åkerberg 1986: 23). Den erfa-
renhet jag fått av skolan och många olika skolkulturer genom ca 20 års 
erfarenhet av läraryrket, bidrar verksamt till min förförståelse och fungerar 
därför som min referensram eller som undersökningens tolkningsbas. 
Aktivering av yrkeserfarenheter och yrkeskunskaper, alltså den för min 
forskning så viktiga förförståelsen, blir också redskap för att skapa förstå-
else för lärares arbete. Eftersom all forskning påverkas av forskarens egen 
bakgrund, hans/hennes värderingar, normer och syften, är jag medveten 
om att materialet, tolkningen och analysen påverkats av min förförståelse 
av materialet och mina erfarenheter. Jag är en del av det undersökta, 
precis som alla forskare som använder intervjun eller intervjusamtalet 
som metod, är en del av materialet. Intervjusamtalen har jag och svensk-
lärarna skapat tillsammans. Den analys och tolkning av materialet som 
gjorts, är i sin tur en ny text påverkad av en mängd andra tex-
ter/tolkningar, samt av min personliga bakgrund och mina erfarenheter.  

Eftersom syftet med min undersökning är att förstå svensklärares 
arbete genom deras utsagor i intervjusamtalet, har jag bedömt att delta-
gande observation som forskningsmetod, inte varit relevant för min un-
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dersökning. Däremot skulle mina yrkeserfarenheter kunna jämföras med 
och kopplas till observation som metod. En längre tids yrkeserfarenhet 
ger förståelse för yrket och den kvalitativa forskningens huvuduppgift är 
att skapa förståelse för skeenden, inte bedömning.1 Inom antropologisk 
forskning används ofta en längre tids deltagande observation för att få 
kunskap om den studerade kulturen: 

 
Utmaningen är att kombinera delaktighet och observation för att skapa en 
förståelse av undervisningen som en insider, samtidigt som man beskriver 
den för utomstående. (Merriam 1994: 107)  

 

Mitt val av undersökningsområde och min förförståelse kring skolans 
verksamhet, gör att jag ser verksamheten från ett inifrånperspektiv. 
Kopplingen till vetenskaplig diskurs gör att jag antar den distanserande 
forskarens utifrånperspektiv, som med hjälp av teoretiska utgångspunk-
ter och perspektiv skapar distans till det undersökta. 

Eftersom materialet samlades in under en tid när verksamhetsför-
ändringar genomfördes i gymnasieskolan och då utsagorna ofta visar på 
motstånd, så fokuseras förändringarnas negativa sida i intervjusamtalen. 
Min uppgift som samtalspartner var därför inte alltid självklar. Intervjua-
ren kan till exempel uppfattas som en räddare, en som informanterna 
kan avlasta sin frustration och sitt missnöje på, en person som skulle 
kunna åtgärda problem. Judith Narrowe (1993) beskriver t.ex. hur hon 
hamnade i en slags hjälpsituation när hon som forskare kom till en in-
vandrartät skola där personalen ville ha omedelbar hjälp. Under några av 
mina intervjusamtal kunde jag på motsvarande sätt få en känsla av att 
intervjusituationen uppfattades som en hjälpsituation: 

 
/…/ det här måste gå in på bandspelaren! /…/men en sak, att så´na här 
samtal borde föras ofta. Det är väldigt viktigt. Så får du ner det på n´åt  
papper i nå´t sammanhang. /…/Samtal kring ens roll inom det här yrket .. 
och utan att man nämner andra, samtal kring trivsel, kring arbetsledning, 
kring relationer och .. helt enkelt ens roll hel och hållen. Att man får .. gärna 

                                                           
1 Hur vi tolkar det upplevda diskuteras bl.a. i  Borell & Brenner (1997), Att spegla  
verkligheten. Eftersom vår perception styrs kognitivt, ser och tolkar vi omvärlden 
olika och riskerar då som forskare/observatör att misstolka det observerade. 
Deltagande observation är alltså en direkt erfarenhet och som sådan mycket 
subjektiv. Den deltagande observationen av t.ex. lektionspass kopplad till 
intervjuer/samtal skulle lätt kunna hamna i ett försök att se det lärarna säger i 
intervjuerna/samtalen verkligen görs i praktiken.  
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med stöd av frågor, för det är oerhört svårt att berätta så´na här saker som 
vi har pratat om utan frågor. Man ventilerar sig själv utifrån många olika in-
fallsvinklar. Det är viktigt. (L 12) 

  

Redskap att förstå världen  

Berättelser, intervjusamtal eller utsagor är konstruktioner för att förstå 
världen. Undersökningens intervjusamtal är konstruktioner av yrkesliv i 
vilka t.ex. värden, normer, föreställningar om makt och förhållande till 
tid och förändringar kan framträda. Steinar Kvale (1997) menar att ge-
nom läsning och omläsning av det empiriska materialet framstår specifi-
ka ord och uttryck samt mönster, som efter aktiv och kritisk tolkning av 
materialet utifrån valda teorier och perspektiv, kan struktureras, diskute-
ras och bidra till ny kunskap och nya begrepp (Kvale 1997: 170 ff). Be-
rättelsen, berättandet är kvalitativa redskap att erhålla kunskap och kan 
idag ses som vetenskapliga kunskapsformer med vetenskaplig status, 
vilket då också bör gälla för intervjusamtalet liksom all text (Kvale 1997: 
207 ff).  

Ord och ords kombinationer, uttryck, meningsbyggnad m.m. färgas 
av historiska, etniska, socioekonomiska och könsrelaterade faktorer, och 
för att kunna skapa mening med en text eller en berättelse underlättar det 
om vi känner den kultur i vilken den skapats. Mieke Bal (1988/1991) 
menar att vi som läsare skapar bilder via texten, och de bilderna har vi 
projicerat med normer och värden. Eftersom berättelser utspelas i tid 
och rum och byggs upp kring människor, måste kulturella värden friläg-
gas och tolkas eftersom de inte uttalas direkt i berättelserna.2 För att 
skapa mening med en text fyller vi  i textens blanka delar utifrån de erfa-
renheter och den/de kultur(er) vi befinner oss i. Vi läser mellan raderna. 
Texten/berättelsen formas på så sätt med olika innehåll och mening. 
Enligt Wolfgang Iser (1993: 319 ff) är texten full av hål som läsaren fyller 
med olika innehåll beroende av läsarens bakgrund, erfarenheter, kön, 
social klass etc. Läsaren är då också med och skapar texten med sina 
fantasier och kunskaper. En text måste ha dessa luckor så att läsaren ges 
möjlighet att skapa sina egna bilder, göra responsen till en dialog, en 
dynamisk process. Min läsning, eller tolkning, av intervjusamtalet blir, 
kopplat till Bals och Isers resonemang, en ny text som genomgått olika 

                                                           
2 Jfr även Louise Rosenblatt (1995/ 2002) användning av begreppet `transaktion´. 
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steg för att den för mig ska bli en meningsskapande text. Jag betraktar 
mig därför dels som läsare och uttolkare av undersökningsmaterialet, dels 
som medskapare. Min egen yrkeserfarenhet som svensklärare på gymna-
siet, min förförståelse, får därför stor betydelse genom hela tolknings- 
och analysarbetet och skapandet av texten.  

Berättelsen kan också, som Ulf Palmenfeldt (2000) menar, vara re-
sultatet av ”en kollektiv skapelseprocess, där många berättare och lyssna-
re tillsammans byggt upp en berättelse som aldrig blir ’färdig’, utan som 
lever och förändras så länge man fortsätter att berätta den. Denna kollek-
tiva aspekt förklaras ofta med begrepp som ’kultur’, ’tradition’ och ’men-
talitet’ ” (Palmenfeldt 2000: 9). Svensklärarna i undersökningen befinner 
sig i en kollektiv berättandeprocess om skolans verksamhet, innehåll och 
arbetssätt. Deras användning av specifika ord och uttryck, samt inne-
hållsfokus i intervjusamtalet, är färgat av andra svensklärares och aktö-
rers utsagor om skolan och skolans verksamhet. Uppfattningen att all 
text har sina rötter i historien och i andra texter, brukar beskrivas med 
begreppet intertextualitet.3 Bakom varje svensklärares berättelse står 
andra svensklärares berättelser, och bakom varje vetenskaplig text står 
andra vetenskapliga texter, men varje ny läsning lägger nya perspektiv till 
texten.  

Den personliga berättelsen är alltså påverkad av andra berättelser i 
tid och rum, och har en kontext med grund i samhällsrelaterade faktorer 
såsom socioekonomiska, maktspecifika, könsmässiga, etniska och histo-
riska. Vi berättar ofta vår livshistoria i delar, korta eller längre fragment 
och när dessa läggs till varandra bidrar det till att skapa berättelsen om 
livet och jaget. Berättelsen får på så sätt mening genom att händelser och 
skeenden läggs till varandra och bildar en helhet (Berger 1997: 29 ff). 
Många i omfång mindre personliga berättelser kan också fogas samman 
till större berättelser om det samhälle vi lever i. Vi skapar då kollektiva 
berättelser. Med metaforens hjälp kan vi dessutom se offentliga miljöer 
som berättelsen om människan och det samhälle vi skapat (Berger 1997: 
9 ff). Skolan som offentlig miljö, hur den är uppbyggd och dess kultur, 

                                                           
3 Begreppet introducerades 1970 i Le text du roman  och lanserades på 1980-talet av 
Julia Kristeva (1984) och har sedan dess använts av forskare, som t.ex. Roland 
Barthes, vilka vill beskriva att varje ny text är resultatet av en mängd andra texter. 
Se även Walter Ongs (1982:137 ff) diskussion kring intertextualitet och hur den 
tryckta texten kan ge en känsla av fullbordad, avslutad text. 
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berättar något om oss som människor – hur vi ser på fostran, undervis-
ning, kunskap m.m. Även olika företeelser i samhället och samhällets 
institutioner kan läsas som text. Undervisning kan t.ex. läsas som text 
och analyseras med hjälp av litteraturvetenskapliga teorier (Elmfeldt 
1997).  

Vi omges av en mängd texter och berättelser. En företeelse eller ett 
föremål kan ses som en text eftersom den/det meddelar något till oss 
som ger mening. Jag ansluter mig därför till Arthur Asa Bergers (1997) 
uppfattning att begreppet text kan användas på alla slags kreativa arbe-
ten. De meddelar eller berättar på olika sätt om vad som hänt eller hän-
der, det är sekvenser av händelser som äger rum i tid och rum. En berät-
tare är en som berättar en historia så att någonting blir känt, uppenbarat 
för oss, men informationen som finns i en text behöver inte alltid tydligt 
och klart uttryckas. Informationen, det som ska berättas kan finnas i 
användningen av specifika ord och uttryck, hur dialogen förs, hur ord 
kombineras. Berger ger exempel på hur samhällsstruktur kan läsas in i en 
barnramsa med ord som ”herre”, ”husmor” och ”liten fattig pojke”. När 
vi använder oss av metaforer i berättandet placerar vi också in oss i ett 
norm- och värdefält, som har stor betydelse för det kulturella interage-
randet i den levda kulturen med givna rolltagningar (Berger 1997: 6 ff). 
När t.ex. några svensklärare i undersökningen använder ordet ”föreläs-
ning” och andra ”genomgång” för samma arbetssätt, kan associationerna 
kring orden placera utsagorna i olika norm- och värdefält.  

För Roland Barthes (1988) ligger fokus på den dialogiska texten, i 
vilken en mångfald röster hörs. I varje text t.ex. film, mat, kläder, verk-
samheter, finns ett meddelande kopplat till kontexter av tid och miljö, 
som Barthes kallar myter (Barthes 1970). Myternas funktion är att neut-
ralisera och normalisera den i samhället rådande ordningen. När svensk-
lärarna i undersökningen talar om arbetet i skolan, kan deras utsagor 
färgas av de myter som normaliserar och skapar mening med verksamhe-
ter i skolan kopplade till t.ex. maktordning.    

Mening skapas också genom de inbyggda motsatser som finns i be-
rättelserna, de motsatser som inte direkt uttalas eller skrivs ut. Genom att 
ge det dåliga exemplet har även det goda angetts, vilket visar på de vär-
den och de normer som finns i den kultur som beskrivs. Jonathan Culler 
(1997) diskuterar hur vi skapar mening genom att kontrastera ord och 
begrepp i våra berättelser och hur dessa motsatskonstruktioner även kan 
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ses i samhället i stort. När vi hör t.ex. ordet ”hög” kontrasterar vi ordet 
”låg”. Kontrasterandet blir då också ett redskap som är relaterat till makt 
och status. För att förstå svensklärares yrkesliv och se vilka normer och 
värden deras yrkesliv påverkas av, kan jag gå in i materialet och studera 
deras motsatskonstruktioner. Erving Goffman (1971/2001) använde sig 
av den kontrasterande metoden redan 1971 när han undersökte den av-
vikande identiteten. Genom att studera avvikelser kunde han få syn på 
normaliteter.4  

Formulerandet av jaget och placerandet av jaget i ett socialt sam-
manhang, är en viktig del i en persons liv och även hur vi som individer 
interagerar med vår omgivning.5 Vi kan genom berättandet ställa oss 
utanför oss själva och konstruera vår identitet genom att se vår motsats 
och att genom språket skapa vår identitet med hjälp av vår kulturella 
omgivning.6 Jaget kan då läsas som en text. Även sociologen Anna Jo-
hansson (2005) ser hur vi med hjälp av språket kan få syn på mönster i 
våra liv. Hon menar att vi konstruerar våra sociala liv via språket samti-
digt som vi placerar oss i sociala och kulturella gemenskaper med värden 
och normer som gör världen förståelig. På så sätt skapar vi vår identitet. 
Berättelser kan då också ge oss kunskap, inte bara om faktiska förhållan-
den och livserfarenheter, utan även om underliggande strukturer som 
påverkar våra liv och handlingar. Dessa strukturer framstår för oss ge-
nom tolkningar av det sagda eller berättade (2005: 18; 2005: 213 ff). Be-
rättelsen kan också ses som del av en större institutionaliserad berättelse i 
vilken underliggande makt- och könsstrukturer synliggörs, vilka har be-
tydelse för samhället och samhällets institutionella verksamheter (2005: 
57 ff; 220 ff). På samma sätt menar jag att intervjusamtalet kan använ-
das.7  
                                                           
4 Även Anders Persson (1994) har använt sig  av den kontrasterande metoden i 
Skola och makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. . 
5 John P. Hewitt (1981) har i Jaget och samhället utvecklat  begreppet `social 
interaktion´. Likaså diskuterar Norman K. Denzin (1992)  i sin programbok Symbolic 
Interaktionism and Cultural Studies  social interaktion och visar även hur symbolisk 
interaktionism används och kan användas som teori inom många discipliner. 
6 Se t.ex. Michel Foucault (1969/1983) Vansinnets historia under den klassiska epoken, i 
vilken han visar hur urskiljandet från det normala skapade ”det andra”. 
7 Några socialhistoriska undersökningar som gjorts med hjälp av levnadshistoriska 
berättelser och djupintervjuer och som vill lyfta fram samhällets underordnade 
grupper, kan man hitta i bl.a. Pathways to Social Class, redigerad av Daniel Bertaux 
och Paul Thompson (1997). De studier som presenteras vill bidra till att fler 
perspektiv läggs på samhällsverksamheter och social tillhörighet.  
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”Författaren är fånge i sin epok, sin samtid. Kommande tider befri-
ar honom ur denna fångenskap”, skriver Michail Bakhtin (1988: 11) och 
menar att varje text måste studeras utifrån dåtid och samtid, och att varje 
röst i texten är fast i sociala och kulturella positioner. Verken får ytterli-
gare innehåll, nya betydelser och skapar ny mening när de läses i nya 
tider med nya perspektiv. Studier av lärares yrkesliv med hjälp av person-
liga berättelser och/eller intervjuer är idag ett etablerat forskningsområ-
de. Min undersökning ska försöka lägga ytterligare perspektiv på lärares 
yrkesliv och villkor för gymnasieskolans svenskämne.  

Sammanfattning 

Jag har ovan försökt redogöra för de utgångspunkter som fått utgöra 
undersökningens metodologiska tolkningsbas. Jag använder begreppet 
intervjusamtal i betydelsen kunskapsform – en metod som ger ny kunskap. 
Med hjälp av intervjusamtalet kan jag få förståelse för hur några svensk-
lärare i gymnasiet konstruerar sin yrkesverksamhet. De löst formulerade 
huvudfrågor som jag använde mig av under intervjuerna för att skapa en 
samtalssituation mellan verksamma svensklärare och mig med förståelse 
för yrkets verksamhet, kan ses som ett utifrån yrkeskultur organiserat 
samtalsmönster. Frågorna följde ett traditions- och situationsbestämt 
mönster relaterat till tid och rum, alltså vad vi som svensklärare, med viss 
gemensam yrkestradition, i den situationen skulle samtala kring. De löst 
hållna frågeställningarna skapade ändå den enskilde svensklärarens unika 
utsagor om sin yrkesverksamhet. 

Intervjusamtalet är en konstruktion, och utsagorna om arbetet är en 
social konstruktion – yrkeslivet som berättat. Den formas av de sociala 
strukturer, normer och värden som verkar i samhället och inom olika 
grupper i samhället, vilket i sin tur möjliggör vad som sägs, eller får sägas 
och hur det sägs. Jag menar därför, att det inte enbart är det specifika 
intervjusamtalet som formas, utan även det sammantagna empiriska ma-
terialet och analysen av det. Mitt empiriska material visar alltså vad som 
anses vara legitimt att tala om och intervjusamtalet påverkas således av 
en social yrkesrelaterad kontroll.  

Intervjusamtalet med enskilda svensklärare växer fram under inter-
vjutillfället och fortsätter att växa genom min läsning och tolkning av 
materialet.  Med hjälp av omläsning och närläsning av de enskilda inter-
vjusamtalen framstår även en kollektiv berättelse om arbetet som lärare 
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ur vilken jag kan urskilja teman. Sammantaget blir materialet en text i 
vilken ett lärarkollektiv talar. Relationen mellan mig och den intervjuade 
ligger inte endast på individbasis, den ligger även på kollektivbasis – lära-
re som grupp. När vi samtalar relaterar vi till gruppen ”lärare”. När vi 
använder ordet ”vi” är det vi som lärare, alltså kollektivet, som åsyftas, 
och som enskild lärare kan man ofta utge sig för att representera hela 
kollektivet/gruppen. När lärare talar om ”dom” (de andra) kan det rela-
tera till elever, föräldrar eller som ofta framkommer i undersökningsma-
terialet, till skolledningen och skolpolitiker som grupp.  

Materialet ger alltså röst åt kollektivet och inte enbart åt de enskilda 
individerna. Bakom varje lärare i svenska på gymnasiet står andra svensk-
lärare och de ingår på så sätt i en yrkeshistorisk kontext.  

I:2 Bakgrund 

Skolhistoria – en översikt 

Skolan som samhällsinstitution för fostran och kunskapsförmedling har 
funnits ca 150 år i Sverige. Bakgrunden till dagens verksamhetsstyrning 
av skolan och som skolans aktörer ska förhålla sig till, kan hittas i skolans 
historiska utveckling. Den har alltid varit en plats där olika ideologiska 
och ekonomiska intressen stridit om utrymmet och vem som ska ha nyt-
ta av dess verksamhet (Egidius 2001; Isling 1988; Thavenius 1991; 1995; 
1999), och därför är också dagens skola en arena på vilken ideologiska 
och ekonomiska intressestrider förs.  

För att förstå den organisation som den svenska gymnasieskolan 
fått idag och som svensklärare ska förhålla sig till och verka i, väljer jag 
att ta avstamp i Henry Egidius (2001) forskning kring skolans utveckling. 
Mitt val grundar sig på att han kopplar sina studier till samhällets utveck-
ling under framför allt 1900-talet och menar dessutom att, för att förstå 
varför dagens skola/skolor ser ut som de gör och varför skrivningarna i 
de dokument som ska forma skolans verksamhet ser ut som de gör, be-
höver vi inte gå längre tillbaka än till början av 1900-talet. Det var då 
som den enhetliga skolan började formas. Industrialiseringen av Sverige 
på 1800-talets slut och den urbanisering som följde, ledde till att idéer 
om likvärdig utbildning i hela Sverige fick fäste hos statens företrädare. 
Resultatet blev att timplaner och kursplaner fastställdes och att framför 
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allt ledarna för de enskilda skolorna skulle se till att dessa följdes (Egidius 
2001: 19 ff). Genom 1964 års gymnasieform samlades alla gymnasiefor-
mer under ett enhetligt gymnasium och i början av 1990-talet införliva-
des den tvååriga fackskolan med den treåriga gymnasieskolan (Richard-
son 2004: 130 ff, 190 ff).  

Egidius (2001) menar vidare att det under 1970-, 80- och 90-talen 
fördes en debatt om undervisningsmål och betyg kopplade till de natio-
nella målen, samtidigt som det inom industrin diskuterades kring hur den 
skulle kunna omorganiseras för att passa de krav som ställdes inom när-
ingslivet på effektivitet och vinst. Det var ett näringsliv där storföretagen 
stod i centrum. Många industrier och företag omorganiserade sig i ar-
betslag som såg till att ledningens uppställda produktionsmål uppfylldes. 
Hur de skulle arbeta för att nå de målen la sig inte ledningen i. Företagen 
avbyråkratiserades på detta sätt. Dessa tankar slog rot hos skolpolitiker. 
Nu skulle medbestämmande och kontroll över det egna arbetet genom-
föras inom skolan och lärarna skulle organiseras i arbetsenheter och ar-
betslag (Egidius 2001: 28 ff). Denna utveckling diskuteras även av Good-
son & Numan (2003) med begrepp som globalisering, postfordism och 
postmodernism.  

SIA- utredningen, Skolans inre arbete, (SOU 1974: 53) menade, att 
de resurser som skolan tilldelades inte nyttjades tillräckligt effektivt och 
förklaringen var regelstyrningen av skolan. Resultatet blev att skolan 
skulle decentraliseras, vilket enligt pedagogen Gunnar Richardson (2004) 
innebar: 

 
att    staten skulle fastställa mål och innehåll i skolan för att garantera en lik- 
        värdig utbildning för alla elever, 
att    kommunen – och inte längre staten – skulle ta på sig det direkta drifts- 
        ansvaret för den pedagogiska verksamheten, 
att    statsbidragssystemet skulle utformas så, att kommunerna skulle få stör- 
        re möjligheter att fritt disponera skolans resurser och därmed skapa  
        önskvärda lokala variationer. (Richardson 2004:162) 
     

Under 1980-talets slut ställdes krav på resultatstyrning av skolans verk-
samhet. I början av 1980-talet diskuterades inom OECD-länderna hur de 
ökande kostnaderna för skola och omsorg skulle lösas:  

 
Krisen skulle lösas på två sätt, dels genom att man successivt skulle ”spara” 
några procent årligen på dessa verksamheter, dvs. dra ner på utgifterna för 
dem, dels genom att man skulle omdefiniera statens roll i välfärdsländerna, 
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dvs. efterhand lägga över mer och mer av beslutsansvar på regionala och 
kommunala organ samt på stiftelser, kooperativ och privata företag. (Egidi-
us 2001: 110)  

 

Ansvaret för arbetet skulle läggas på skolans olika arbetslag. När det 
gällde det pedagogiska arbetet skulle eleverna uppmuntras att arbeta i 
projekt och/eller temaarbeten för att nå målen. Eleverna kunde då ta 
mer ansvar för sin utbildning, vilket även innebar att de skulle ha stort 
inflytande på undervisningen och skolans övriga arbete. Denna mål- och 
resultatstyrning krävde utvärdering och kvalitetskontroller. Undervis-
ningen blev ett medel att nå de utvärderingsbara kunskapsmålen (Egidius 
2001: 32 ff). Enligt Egidius har utbildningspolitiken och pedagogiken 
internationellt sedan 1990-talet inriktats på självständigt och problem-
formulerat lärande, kreativitet och individuell elevaktiv studieplanering: 

 
Bakgrunden till denna inriktning kan sökas i de allt starkare krav som finns i 
samhälls- och arbetsliv på självständighet, samarbete, förmåga till kreativ 
problemlösning och inriktning på livslångt lärande i ett föränderligt arbets-
liv. (Egidius 2001: 36) 

 

Utifrån den utveckling samhället genomgick under 1900-talets senare del, 
utvecklingen mot ett informations- och kommunikationssamhälle, ställ-
des alltså skolan inför att ge eleverna sådana kunskaper att de kunde 
hantera olika slags kunskapskällor och ny teknik. Skolans innehåll och 
arbetssätt skulle anpassas än mer till idéer inom näringslivet och nya tek-
nologiska förhållanden. Vinsten på de av stat och kommun satsade peng-
arna i skolan, var att eleverna nådde de uppställda kvalitetsmålen.  

Med ett ekonomiskt perspektiv på den utveckling skolan genomgick, 
kan konstateras att ekonomisk och pedagogisk effektivitet uppnåddes 
genom besparingar, t.ex. på personal, och decentralisering av ansvar och 
arbetsuppgifter. I skollagen (SFS 1985: 1100) anges bestämmelser för 
vilka som kan anställas som lärare. 1992 var den behörig att anställas som 
lärare, som hade svensk lärarexamen eller motsvarande utbildning ”med 
huvudsaklig inriktning på den undervisning anställningen avser” (2kap 
4§). 1997 kunde lärare anställas som inte uppfyllde kraven ifall anställ-
ningen begränsades till ett år i sänder. 1999 hade kraven på behörig lä-
rarpersonal inom skolan ytterligare förändrats. Nu gavs den enskilda 
skolans ledning rätt att utifrån egen bedömning anställa personal. Under 
1990-talet sker en successiv decentralisering av skolan, vilken även visar 
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sig i hur personalansvar och bedömningen av vad som kan ses som en 
professionell lärare överförts till den lokala skolledningen: 

 
Den som inte är behörig får ändå anställas utan tidsbegränsning, om det 
saknas behöriga sökande och om det finns särskilda skäl samt om den sö-
kande har motsvarande kompetens för den undervisning som anställningen 
avser och det dessutom finns skäl att anta att den sökande är lämpad att 
sköta undervisningen. (SFS 1999: 887) 

 
Förklaringen till den nya skrivningen kan förstås mot bakgrund av att det 
under 1990-talet började bli svårt att få lärarutbildad personal speciellt till 
gymnasieskolans samtliga program och att många av de verksamma 
gymnasielärarna närmade sig pensionsåldern. Den kan även förstås mot 
bakgrund av omfördelning av resurser och anpassning till en globaliserad 
ekonomi. Inte utbildade lärare kunde och kan fortfarande anställas med 
lägre lön än utbildade.  
 Makt/kontroll, nytta, kunskap och fostran har gått hand i hand ge-
nom skolans historiska utveckling och förändring. Kyrkan och de kristna 
värdena tillsammans med de nationalistiska strömningarna utövade före 
och en bit in på 1900-talet det största inflytandet på den kunskap som 
förmedlades och den fostran som utövades inom skolan (Thavenius 
1999: 11 ff). Genomförandet av ett demokratiskt samhälle har varit ett 
aktivt ideologiskt projekt under senare delen av 1900-talet. Idén var att 
en enhetlig, jämlik skola skulle införas för att åstadkomma ett enhetligt, 
klasslöst samhälle. De nationalistiska idéerna, som formades under 1800-
talet och början av 1900-talet, om en enhetlig nation där avvikelser beiv-
rades, följer dock med in i demokratiprojektet. I den demokratiska sko-
lan tar sig nu normaliseringen andra uttryck, t.ex. ”klinikundervisning” 
för dem som inte klarar normaliseringskraven inom skolan. 
 Skolan skulle alltså vara en del av demokratiprojektet (Thavenius 
1999; Isling 1988).  Folkskolan och realskolan ersattes av enhetsskolan 
och senare grundskolan. Läroverket och yrkesskolorna ersattes av en 
gymnasieskola för alla. Skolans undervisningsformer och arbetsformer 
skulle ändras, likaså dess innehåll. Eleverna skulle få en samlad skoldag 
och viss kunskap skulle vara gemensam för alla, s.k. basfärdigheter. Sko-
lan hade blivit en sammanhållen organisatorisk enhet, men dess verk-
samhet präglades fortfarande av gamla strukturer, som visade sig i loka-
ler, scheman, utformandet av prov m.m. (Egidius 2001: 95 ff).  
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1991 övergick den svenska skolan i kommunal regi. Skolans aktörer 
såsom skolledare, elever och lärare ansvarade nu för normer, arbetssätt 
och innehåll. De allmänna färdigheterna som läsning och skrivning, som 
sedan 1980-talet tränats i ämnesövergripande arbetsområden där elever 
och lärare själva valt innehåll och arbetssätt, skulle nu utvecklas genom 
än mer ämnesövergripande samarbete. En vidgad ämnessyn och be-
greppssyn harmonierade väl med samhällsutvecklingen. Lärarnas roll i 
skolans förändringsprocess blev nu att leda en verksamhet där eleverna 
skulle utvecklas till kritiska, kreativa, kunskapande, sociala människor. 
Lärarnas arbete skulle demokratiseras och decentraliseras, och lärarna 
förväntades nu samarbeta kring skolans mål inte enbart med eleverna, 
utan även med föräldrar, andra lärare, skolans övriga personalgrupper, 
politiker m.fl. På samma sätt som ansvar, målstyrning och utvärdering las 
ut på kommunerna och skolorna, skulle arbetsuppgifter som tidigare 
legat på andra personalgrupper nu decentraliseras och läggas ut på ar-
betslagen, alltså de enskilda lärarna (Egidius 2001: 114 ff). 

Verksamhetsstyrning  

I det dagliga arbetet i skolan ska regeringens och riksdagens idéer om ett 
demokratiskt, flerkulturellt, senmodernt samhälle, som finns formulerade 
i styrdokumenten, genomföras. I ett senmodernt samhälle finns även 
näringslivets krav på flexibilitet och fostran in i ett gränsöverskridande, 
globalt tänkande.  

Skollag, läroplan och kursplaner är de styrdokument eller måldo-
kument som ska vara ledande för verksamheten i en mål- och resultat-
styrd skola.8 Efter införandet av 1994 års läroplan ska eleverna i gymna-
sieskolan nå vissa utvärderingsbara kunskapsmål där undervisning och 
arbetsformer blir medel att nå dessa mål. I skollagen, som är det styrdo-
kument som visar övergripande mål, riktlinjer och bestämmelser som rör 
alla skolformer, fastställs att all undervisning ska vara likvärdig och att 
t.ex. alla elever inom gymnasieskolans respektive program ska erbjudas 
en garanterad undervisningstid. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper 

                                                           
8 Förutom skollagen, som gäller för alla skolformer och är stiftad av riksdagen, 
fastställer regeringen läroplanerna och kursplanerna för grundskolan, samt 
kursplaner för gymnasieskolans kärnämnen. Skolverket beslutar om kursplaner för 
gymnasieskolans andra ämnen. Kommuner och skolor ska dessutom utarbeta lokala 
kursplaner utifrån de nationella. 
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och färdigheter, och skolans verksamhet ska ske i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Speciellt ska alla som arbetar 
inom skolan verka för jämställdhet mellan könen och motverka krän-
kande behandling, samt rasism. Här fastställs också att eleverna inom 
gymnasieskolan ska ha inflytande över sin utbildnings utformning (SFS 
1999: 887). 

Kommuner och landsting är huvudmän för gymnasieskolan, men 
vid ”sidan av de skolformer som anordnas av det allmänna kan det fin-
nas skolor som anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer” 
(Skollagen, 1kap. 3§ ), s.k. friskolor,9 om de motsvarar grundskolan och 
gymnasieskolan ”till art och nivå” (9kap.). Kommunernas och landsting-
ens verksamhet kan alltså ses som normen för alla skolformer. Varje 
kommun ska dessutom ha en skolplan i vilken kommunen anger de åt-
gärder den ska vidta för att de nationella målen ska uppnås. 

De dokument som ska styra gymnasieskolans verksamhet kring år 
2000 finns formulerade i bl.a. Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 
9410 och i kursplaner för gymnasieskolans olika ämnen, vilka anger kur-
sens mål och uppnåendemål för den kunskap eleverna förväntas förvärva 
i kursen. De kursplaner i svenska som svensklärarna i gymnasieskolan 
efter 1994 ska förhålla sig till, är kursplaner som syftar till att undervis-
ning och arbete i skolan utformas så att elevernas identitet, kreativitet, 
analytiska tänkande och kommunikation stärks (Lpf 94; kursplaner). Som 
bakgrund till undersökningen ger jag nedan ett sammandrag av innehållet 
i kursplanerna för svenska A, B och C på gymnasiet. 

Enligt kursplanerna ska eleverna nå målet att tala och skriva väl 
samt få tillgång till och uppleva skilda kulturer via språk och litteratur.  
Läsning och skrivning är medel att tillägna sig ”nya begrepp och lär[a] sig 
se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera”. Språket är 
medel att skaffa sig kunskap och kunna hantera den. Goda möjligheter 
ska dessutom skapas för elevernas språkutveckling och just inom svensk-
ämnet ska ”eleverna få rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina 
färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva och att möta olika texter 
och kulturyttringar”. Tal och skrift, liksom bild och diskussion, blir me-
del att nå de övergripande målen och ”tänkande, lärande, kontakt och 

                                                           
9 Se även Richardsons (2004) redogörelse kring fristående skolor, s. 168 ff 
10 Förordning om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Skollagen ligger 
till grund för all verksamhet i skolan. 
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påverkan”. Olika kulturella yttringar ska uppmärksammas och därför ska 
skönlitteratur i olika tider och olika kulturer ses som källor till upplevel-
ser och kunskap. Språk och litteratur ska samverka inom svenskämnet på 
gymnasiet för att nå djupare kunskaper i språk och litteratur. Svenskäm-
net i gymnasieskolan är ett kommunikationsämne med fokus på läsa, tala, 
skriva, lyssna, samtala och tolka.  
 De mål som eleven ska ha uppnått vid avslutad kurs är att han/hon 
bl.a. har ett väl fungerande språk för fortsatta studier såväl som för yr-
keslivet. Eleven ska också inse att skönlitteratur, saklitteratur och kultur-
utbud är källa till kunskap, medel att nå kunskap. Kunskap är även analy-
tiskt, kritiskt tänkande, vilket ska komma till uttryck i diskussioner och 
andra former för ställningstaganden. Alla som arbetar inom skolan ska se 
till att skapa en god miljö för lärande. Här ska specifikt läraren ha den 
enskilde eleven utveckling som mål för sitt handlande och se till att un-
dervisningen kopplas till den enskilde elevens val av program – något 
som på många skolor getts uttrycket att kärnämnet ”färgas in” mot pro-
grammet. Samarbete mellan ämnen och program ska alltså prioriteras. 
Infärgning mot programmen uttrycks på följande sätt: ”Svenskämnet har 
i samverkan med andra ämnen ett ansvar för att denna kunskapsutveck-
ling sker och att eleverna ser en meningsfull helhet i sin utbildning, där 
den valda studieinriktningen är en utgångspunkt”.  
 Kursplanernas skrivningar fokuserar alltså sådana kunskaper och 
sådan fostran som anses viktig i ett demokratiskt, flerkulturellt samhälle 
där kommunikation och samarbete mellan människor i olika kulturer 
värderas högt.11 Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. 
Eleverna ska även ha god insikt i bl.a. det svenska kulturarvet samt ha 
kunskaper så att de kan se globala samband och bedöma skeenden ur ett 
globalt perspektiv. Under riktlinjerna för strävansmålen sägs även att 
skolan ska sträva mot att eleverna tillägnar sig goda kunskaper och kan 
använda dessa som redskap för bl.a. reflektion, problemlösning och 
granskning.  

                                                           
11 Magnus Persson diskuterar den allmänna kulturaliseringen i det postmoderna 
samhället och i grundskolans kursplaner i artikeln ”Den kulturella vändningen i 
skolans styrdokument. Motsägelser och motsättningar i talet om estetik, medier, 
mångkulturalism och kulturarv” (2005). Se dessutom SOU 1996:143 Krock eller 
möte och SOU 1997:121 Skolfrågor. Om skola i en ny tid. Se även Hultinger, Eva-
Stina & Wallentin, Crister(red.)(1996) Den mångkulturella skolan . 
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Det första avsnitt som behandlas i Lpf 94 är den demokratiska vär-
degrund som skolans verksamhet ska vila på och som har sin grund i 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. De värden som ska 
förankras hos eleverna och som t.ex. svensklärare ska förhålla sig till, är 
respekt för miljön och för varje människas okränkbarhet och egenvärde, 
individens frihet och integritet, människors lika värde, jämställdhet mel-
lan kvinnor och män, solidaritet med utsatta individer och grupper.  In-
dividen/eleven ska fostras till rättsmedvetenhet och rättskänsla, generosi-
tet, tolerans och att ta eget ansvar. All verksamhet inom skolan ska utgå 
från dessa värden och alla som arbetar inom skolan ska själva i t.ex. un-
dervisning omfatta dessa värden. Med internationalisering och globalise-
ring följer krav på öppenhet och tolerans för kulturell mångfald, men för 
att skapa denna tolerans och inlevelse för andra människor, måste ele-
verna ges en trygg identitet i sitt eget kulturarv ”det svenska språket skall 
befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen”. Undervis-
ningen ska vara saklig och allsidig. Muntlig och skriftlig argumentation 
ska uppmuntras som led i en demokratisk fostran, där skolan ska främja 
eleven att lära sig ta ansvar och bli medveten om sina rättigheter och 
skyldigheter. Läraren ska enligt Lpf 94 dessutom se till att eleverna ”får 
ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervis-
ningen”, samt planerar och utvärderar undervisningen tillsammans med 
eleverna så att elevernas ansvarstagande för sitt lärande och för sina stu-
dieresultat underlättas. 
 Svensklärarna i gymnasieskolan måste även förhålla sig till den kun-
skapsdiskussion som förs i samhället och inom skolan som samhällsinsti-
tution. En diskussion kring kunskapsbegreppet och vad som är viktig 
kunskap uppmuntras i läroplanen. Kunskap skapas av elever med bra 
självbild; de kan då se samband, reflektera och tillämpa sina kunskaper 
på ett för arbetslivet positivt sätt. ”Skolan ska eftersträva ett bra samar-
bete med arbetslivet” och skolans verksamhet ska färgas av flexibla lös-
ningar där utvärdering av den egna verksamheten är viktig. Elevernas 
kunskaper ska fördjupas och utvecklas och eleverna ska förberedas för 
fortsatta studier och/eller yrkesverksamhet samt bli en aktiv samhälls-
medborgare. 

 Svensklärare i gymnasieskolan måste alltså, genom skolans uppdrag 
att verka för demokratisk fostran i ett samhälle i förändring, förhålla sig 
till kunskap och fostran via innehåll och arbetssätt. Skolans uppdrag är 
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att ”överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem [eleverna 
min anm.] för att arbeta och verka i samhället”.  Det samhälle eleverna 
ska förberedas för är ett samhälle i snabb förändring där deras kunskaper 
också måste vara sådana att de kan nyttjas i ett föränderligt samhälle. De 
ska därför enligt läroplanen skaffa sig ”en grund för livslångt lärande”.12 

Staten har det övergripande ansvaret för skolan som utövas via kon-
troll och styrning. Den lokala kontrollen och styrningen sker via framför 
allt kommunernas ansvar för utbildningens genomförande, samt ekono-
mistyrning. Lärare har i uppdrag att se till att styrdokumentens skrivning-
ar genomförs i praktiken.   

II Undersökningen 

II:1 Den svenska skolan i en senmodern värld 
 
Under 1900-talets senare del har det västerländska samhället gått mot 
alltmer globalisering och teknologisering (Giddens 1991, 1996; Beck 
2000; Hargreaves 1998; Vilby 2001 m.fl).13 Idag talas det om att det 
svenska samhället blivit ett mångkulturellt eller flerkulturellt samhälle 
relaterat till en global värld, något som också visar sig i hur den svenska 
skolan har förändrats under 1990-talet (Egidius 2001).  En samhällsinsti-
tution, som den svenska skolan, är en del av det västerländska samhället 
och formas av de möjliga förändringsprocesser som pågår. Det är därför 
viktigt att relatera företeelser inom samhällets olika institutioner till en 
samhällskontext för att förstå institutionernas verksamheter. Vilka inne-

                                                           
12 Se även Ivor Goodson (1994) studier kring läroplaner och skolans uppdrag. 
13 Tron på att vi lever i en globaliserad värld med återverkningar på enskilda länders 
ekonomier har haft starkt genomslag hos västerländska samhällsanalytiker. Några 
samhällsanalytiker och samhällsdebattörer ifrågasätter dock idén om den globala 
homogena ekonomin. En av dem är Pierre Bourdieu (1998:29 ff, 1998:94 ff; 
1999:45 ff) som vill bekämpa ”globaliseringsmyten”.  
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börder får t.ex. begrepp såsom flexibilitet och individualisering när de förs 
till samhällsinstitutionen skola? När vi tolkar företeelser och förhållanden 
leds vi av begreppens inneboende betydelser, som då också i tolkningen 
leder oss i en viss riktning. Samhällsanalytiker (Adam, Beck & van Loon 
(red.) 2000:7 ff) menar att det krävs nya begrepp och även teorier för att 
ändra synen på och kunskapen om samhället och dess byggnad.  

Det samhälle vi idag lever i brukar ofta benämnas postmodernt ( t.ex. 
Hargreaves 1998)  eller senmodernt (t.ex. Giddens 1996). I ett postmodernt 
samhälle ifrågasätts och reflekteras moderniteten, där den centrala idén 
är tron på att ett rationellt, förnuftigt tänkande kan skapa värdeneutrala, 
tillförlitliga sanningar. I postmoderniteten skapas pluralitet och en tro på 
att det inte finns någon absolut kunskap och verklighet. Beck (2000: 260 
ff) menar att vetenskapen och forskningen, som blivit en del av markna-
den, är en vetenskaplig och social konstruktion, vilket bidragit till en 
”avmystifiering” och avmonopolisering av vetenskapens sanningar, eller 
vad som ska uppfattas som rätt och fel. Vetenskapen är en del av sam-
hällsprocessen och agerar alltmer genom att upprätta tabun, istället för 
att bryta tabun. Den döljer alltså vetenskapliga tolkningar av fakta eller 
undanhåller upplysningar till människor om hur verkligheten kan se ut. 
När vetenskapens utsagor inte längre är sanningar, gäller det att försöka 
övertyga och skapa tilltro till utsagorna: 

 
Tidigare övertygade vetenskapen i egenskap av just vetenskap, idag leder de 
många motstridiga vetenskapliga uppgifterna till att det mer och mer är tron 
på vetenskapen eller tron på den alternativa vetenskapen (eller en viss metod, 
en viss utgångspunkt, en viss inriktning) som är det utslagsgivande.(Beck 
2000: 282) 
 

Samhället tabubelägger, det utesluter vissa områden från förändring som 
skulle kunna förändras och skyller på systemtvång och Beck konstaterar 
även att tabuområdena berör de centrala maktområdena ekonomi, politik 
och de institutionella kontrollinstanserna. Andy Hargreaves (1998) disku-
terar också hur tron på vetenskap ifrågasatts och blivit provisorisk, vilket 
fått återverkningar på t.ex. läroplaner och tron på läroplaner. ”Tron på 
effektivitet som en produkt har ersatts av tron på utveckling som en 
process” (Hargreaves 1998: 75).  

Kunskap är socialt konstruerad och därav följer en mångfald verk-
lighetsperspektiv. Denna mångfald kan också uttryckas med begrepp 
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som decentralisering och flexibilitet, och modernitetens rationalitet med 
begrepp som tradition och struktur. Moderniteten och postmoderniteten 
ska dock inte ses som fristående av varandra eller att det postmoderna 
samhället med nödvändighet ersatt modernitetens. De båda samhälls-
formerna kan finnas representerade vid samma tid så att stråk av moder-
nitet kan finnas i det postmoderna och vice versa (Dahlberg, Moss & 
Pence 2001: 29 ff).  

För att förstå svensklärares utsagor om verksamheten i gymnasie-
skolan, har jag valt att placera materialet mot bakgrund av det samhälle 
där utsagorna formats. Jag ser samhällskontexten som ett nätverkssamhälle i 
en global ekonomi.  

Samhällskontexten –  ett  nätverkssamhälle i en global ekonomi 

Nationer och deras institutioner blir genom den alltmer ökande globali-
seringen påverkade av och även beroende av globala, ekonomiska och 
sociala förändringar (Beck 2000; Hargreaves 1998, 2004; Castells 1999; 
Giddens 1991, 1996; Vilby 2001). Knud Vilby, ger bilden av en flod vars 
flöde går i allt snabbare takt, där marknaden översvämmas av varor, men 
också ”med information och med gemensamma kulturella referenser och 
värden” (Vilby 2001: 8). I en global värld saknar nationsgränser och na-
tionella kulturella ekonomier värde. Gemenskaper hittas alltmer i interna-
tionella nätverk som styr den politiska och ekonomiska utvecklingen, 
vilket gör att det enskilda landets medborgare i mindre grad än tidigare 
kan påverka utvecklingen. Den globala utvecklingen, har därför, enligt 
Vilby (2001:102 ff), inte bara bidragit till samförstånd mellan ekonomier 
utan även till att polariseringen fattig – rik ökat.  

Manuel Castells (1999) anser att det var först i slutet av 1990-talet 
som världsekonomin blev global. Den blev global p.g.a. möjligheten att 
nyttja informations- och kommunikationstekniker och att genom dessa 
skapa en infrastruktur. Även arbetskraften är idag global, menar Castells, 
trots att den kan begränsas av ekonomiska restriktioner, men det är dock 
endast en tidsfråga innan vi ser den globala ekonomin fullt utbyggd 
(1999:103 ff). Den globala ekonomin ser Castells, liksom Vilby, som en 
nätverksekonomi/ett nätverkssamhälle:  

 
/…/ Företag liksom alltmer organisationer och institutioner organiseras i 
nätverk av skiftande geometri vilkas sammanflätning ersätter den traditionel-
la distinktionen mellan storbolag och småfirmor, övertvärar sektorer och 



 26 

sprids till olika geografiska kluster av ekonomiska enheter. Följden av ar-
betsprocessen blir alltmer individualiserad, att arbetet splittras i sin utföran-
defas och reintegreras i sitt resultat genom en mängd förbundna sysslor som 
utförs på olika håll. Resultat blir en ny arbetsdelning som mer baseras på 
varje medarbetares attribut och egenskaper än på organisering av uppgiften. 
/…/Från dessa nätverk investeras kapitalet globalt inom alla sektorer: in-
formationsbranscher, medieföretag, avancerad service, jordbruksproduktion, 
hälsovård, utbildning /…/ (Castells 1999: 473) 
 

Vi kan också såsom Ulrich Beck (2000) se det globala samhället som en 
industriell modernisering som är reflexiv. Han menar att den tekniska och 
ekonomiska utvecklingen har producerat risker, globala problem och hot 
mot vår överlevnad, som inte begränsas till enskilda länder eller lokalite-
ter. De är dock i sig en del av moderniseringen. Hur dessa industrialise-
ringens och moderniseringens ”bieffekter” kan förhindras eller begrän-
sas, blir frågor som måste reflekteras över i ett risksamhälle (Beck 2000: 
22 ff). Beck menar att de globala, ofta osynliga, riskerna, och att vi reflek-
terar över hur dessa risker kan avvärjas och hanteras, förändrar vårt tän-
kande och vår acceptans för omorganisation och omfördelning av makt 
och ansvar. När hoten dessutom blir ett samhälleligt normaltillstånd in-
stitutionaliseras de och ansvaret omdefinieras:  
 

Ju snabbare farorna i moderniseringsprocessen ökar, ju tydligare det blir att 
detta hotar allmänhetens centrala värderingar och ju mer medvetna alla blir 
om detta, desto mer rubbas den invanda, arbetsfördelande makt- och behö-
righetsstrukturen mellan ekonomi, politik och allmänhet. (Beck 2000: 109) 

 
Ofta är dock riskerna/hoten något som man inte kan se förrän de redan 
finns där, vilket innebär att man då inte heller kan förhindra utveckling-
en. Detta innebär i sin tur att man måste acceptera utvecklingen och den 
blir då även rättfärdigad. Alla är drabbade av hoten i ett risksamhälle. 
Alla och ingen bär ansvaret för utvecklingen. Ett risksamhälle är ett 
globalt samhälle där globaliseringen gör det näst intill omöjligt för den 
enskilde att agera, vilket skapat individualister (Beck 2000: 49 ff). Dessa 
individualister måste då skydda sig själva från hoten.  Beck anser att för-
mågan att hantera rädslan och otryggheten blir en individuell, privat och 
politisk kulturell kvalifikation, och att lära ut den blir en viktig uppgift för 
de pedagogiska institutionerna (Beck 2000: 106).  

Risk förutsätter säkerhet för att kaos inte ska uppstå. I det utveckla-
de risksamhället har riskmedvetandet internaliserats i oss så att vi hela 
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tiden agerar utifrån att eliminera riskerna/hoten mot harmoni och ord-
ning. I ett risksamhälle finns heller ingen som har något direkt ansvar för 
utvecklingen och som vi skulle kunna lägga skulden på om något inte 
fungerar. Giddens skriver: 

 
Att dessa risker inte är risker någon väljer att utsätta sig för, och att det – 
med Becks ord – inte finns några ”andra” som kan hållas ansvariga, angripa 
eller lägga skulden på, förstärker de föraningar eller onda aningar som så 
många har betecknat som karakteristiska för vår tid (Giddens 1996: 125) 

 
Rädslan, riskerna, hoten är dessutom en ekonomisk tillväxtfaktor, de har 
skapat nya behov och nya marknader. När hoten får ett sådant genom-
slag i hela samhällssystemet är medborgarna beredda att förändra och 
utöka det samhälleliga kontrollsystemet till ett övervakningssystem med 
rätt att ingripa, kontrollera och planera. De politiska effekterna blir att 
det demokratiska systemet hotas. För att möta hoten kan de demokratis-
ka principerna sättas ur spel (Beck 2000: 111). Traditionella värden och 
normer förändras; kulturella och sociala premisser hotas.  I diskussionen 
kring förändringen av industrisamhällets sociala och kulturella former, 
sägs ofta att människorna ”frigörs” från dessa – en samhällelig individua-
lisering där människorna alltmer hänvisas till sig själva. Samhälleliga pro-
blem och kriser görs alltmer till personliga problem. Som effekt av den 
utvecklingen kan vi idag se fler sociala samhörigheter, fler subkulturella 
grupper och nya sociala alternativ (Beck 2000: 121 ff). Beck konstaterar 
att samhället genomgått en enorm individualisering sedan 60-talet, vilket 
fått återverkningar på samhällsmentaliteten (Beck 2000:31 ff).  

Andy Hargreaves (1998) vill kalla utvecklingen mot ett globaliserat 
samhälle för det postmoderna samhället. Han har valt att undersöka och ana-
lysera de samhällsrelaterade förändringar som skett inom skolan under 
början av 1990-talet och lärares reaktioner på dessa förändringar. Han 
vill visa hur och varför läraryrket förändrats. Förändringens kontext lig-
ger i motsättningen mellan modernitet, där tron på den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och även fabriksproduktionen är/var bra för män-
niskorna, och postmodernitet, där fabrikssystemet fallit sönder och ersatts 
av mindre produktionsenheter med fokus på information. I modernite-
tens västerländska samhälle kontrollerades/kontrolleras verksamheterna 
av en mer eller mindre byråkratisk, hierarkisk centralmakt. I ett postmo-
dernt samhälle präglas organisationerna av en vilja att decentralisera makt 
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och ansvar, ett flexibelt samhälle med högt uppdrivet tempo. Hargreaves 
ser hur förändringens effekter visar sig inom tre områden: lärarnas arbe-
te, förhållandet till tiden och inom den skolrelaterade kulturen.  

Skolan har blivit kvar i den moderna världen, medan den ska verka i 
en postmodern värld, menar Hargreaves. Här övervakas verksamheten 
och här kontrolleras en återväxt av arbetskraft genom klass- och nivå-
grupperingar. Undervisningen standardiseras och skolbyggnader kon-
strueras utifrån moderniseringens principer, vilket ses som det normala 
(Hargreaves 1998: 37 ff).  

Enligt Hargreaves kunde det redan under 60- och 70-talen skönjas 
en förändring mot en postmodernitet (Hargreaves 1998: 52 ff). Minskad 
lönsamhet inom olika områden gjorde att institutionernas verksamheter 
och organisation ifrågasattes. Krav ställdes på att staten skulle dra sig 
tillbaka och skolsystemet skulle reformeras. Flexibla organisationer såg 
dagens ljus. Hargreaves menar att i det postmoderna samhällets iver att 
decentralisera och göra organisationerna flexibla, har det utvecklats en 
mängd självstyrande enheter grundade på samarbete, en ”balkaniserad” 
organisationsstruktur (Hargreaves 1998: 223 ff). Han ser förändringen i 
lärarnas arbete i paradoxala verksamheter.  

De förändringar som tycks gälla för de västerländska ekonomierna 
ligger djupt i undervisningssystemet, det gäller ”grundvalen för lärarnas 
arbete, som handlar om hur undervisning definieras och organiseras” 
(Hargreaves 1998: 21). Hargreaves exemplifierar med hur lärarnas meto-
der och deras undervisningskvalitet kontrolleras genom införandet av 
obligatoriska prestationsbedömningar, samt hur lokalt självstyre kan in-
föras för att göra lärarna och de enskilda skolorna mer beroende av 
marknadskrafter.   

När svensklärarna i undersökningen talar om arbetet i skolan går 
deras utsagor om det pedagogiska arbetet in i utsagorna om den över-
gripande verksamheten, och vice versa, på ett sätt som gör att intervju-
samtalen kan läsas som en sammanhållen skildring om arbetet som 
svensklärare på gymnasiet kring år 2000. Den skildringen ingår också i en 
kollektiv skildring om svensklärares arbete i gymnasieskolan.  Tolkningen 
och analysen av materialet redovisas under huvudrubrikerna ”Att arbeta i 
en bristinstitution” och ”Mål och mening”. 
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II:1.1 Att arbeta i en bristinstitution 
När svensklärarna i undersökningen talar om arbete i skolan talar de, 
förutom om pedagogiskt arbete i en mål- och resultatstyrd skola, även 
om företeelser direkt knutna till en övergripande skolverksamhet. De 
talar om hur skolan förändrats på grund av ekonomiska besparingar och 
hur det fått återverkningar på organisation, samarbete, fackliga avtal och 
undervisning. De uttrycker oro över dessa ekonomiska besparingar, vilka 
i deras utsagor framstår som hot mot en etablerad verksamhet. Svensklä-
rarna agerar genom att på olika sätt tala om de brister som uppkommit på 
grund av minskade resurser och en förändrad skolorganisation. De arbe-
tar i en samhällsinstitution som organiserats och verkar utifrån en eko-
nomi där kravet på ekonomisk effektivitet bl.a. resulterat i besparingar, 
vilka av svensklärarna omtalas som uppkomna brister i verksamheten 
jämfört med hur det var tidigare. De talar om hur t.ex. samarbete mellan 
kollegor i en ny organisation istället blivit brist på samarbete. De talar om 
brist på tid, lokaler, resurspersoner och fortbildning, de talar om merar-
bete och individualisering, och de talar om hur den individuella lönen 
blivit redskap i genomförandet av den nya ordningen. Utifrån svensklä-
rarnas utsagor skulle jag kunna säga att de arbetar i en institution som 
lider brist på det mesta.  

Programorganisationen  –  merarbete och brist på samarbete  

Gymnasieskolorna i Sverige är i början av år 2000 organiserade utifrån de 
nationella gymnasieprogrammens inriktningar. Den politiskt beslutade 
organisationen utifrån program eller sektorer upplevs av undersökning-
ens svensklärare som en mer eller mindre påtvingad organisation som 
fått återverkningar på skolans hela verksamhet. I organisationens idé 
ingår att lärarna placeras i ett arbetslag med både karaktärsämneslärare 
och kärnämneslärare, vilka tillsammans, utifrån ekonomiska villkor och 
programmål, ska verka för att eleverna får den utbildning de valt. För 
många av undersökningens svensklärare (t.ex. L 15, L 16, L 17) har det 
inneburit att de som ensam svensklärare placerats i arbetslag tillsammans 
med karaktärsämneslärare. De uttrycker förändringen med ord som att 
de ”tillhör” programmets eller sektorns arbetslag. De får huvuddelen av, 
ibland hela, sin undervisning på detta program, något som inte uppskat-
tas. De upplever att de t.ex. inte kan få utlopp för hela sin kompetens (L 
11) eller som lärare på ett enda program med ”en sorts kategori elever, 
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blir enkelriktad, lite av en maskin” (L 7), eller att samarbetet med ämnes-
kollegor blir lidande. 

Kommunaliseringen av skolan och anpassningen till en marknad, 
anges som orsaker till de upplevda försämringarna. Skolan fick under 
1990-talet mindre resurser, besparingar gjordes, men idén var att den 
ändå skulle behålla verksamheten intakt. Detta skulle kunna ske genom 
en omorganisation i mindre enheter, där varje enhet hade pedagogiskt 
och ekonomiskt verksamhetsansvar (Egidius 2001: 114 ff).  Idén ”att 
man har små skolor i en stor skola” tycker L 7 fungerat dåligt på den 
skola hon arbetar. L 13 som arbetat ca 25 år som lärare i svenska inom 
ungdomsskolan, framför allt gymnasieskolan, tycker att lärarjobbet inte 
har förändrats nämnvärt under dessa år, utan det är skolans organisation 
och samhället runt omkring som förändrats och då till det sämre. L 13 
har alltid haft stor ”frihet” att själv utforma undervisningen inom ”givna 
ramar”, så även idag, men tycker dock att organisationen bestämmer 
undervisningens villkor, t.ex. hur många veckotimmar som läggs på äm-
net, om de ligger på förmiddagar eller eftermiddagar och om passen är 
långa eller korta. Han anser sig inte ha möjlighet att påverka den nya 
organisationen och de, enligt honom, ”påtvingade” arbetslagen är en ren 
papperskonstruktion som saknar förankring i gymnasieskolans verksam-
het.  

Samtliga svensklärare i undersökningen uppfattar att organisationen 
i programarbetslag inneburit merarbete i form av fler möten och nya 
arbetsuppgifter (se även Hargreaves 1998: 160 ff):  
 
/…/men kommunen och skolledningens ambition .. för deras del är det ju 
lättare om vi tillhör ett program för alla träffar till exempel. Jag tillhör ju allt-
så elprogrammet och arbetslaget träffas en gång i veckan där och så ska jag 
ju ha .. jag har ju tre ämnen, jag har ju svenska, engelska och tyska. I år har 
jag faktiskt bara svenska just nu. Men det gör ju då att jag skulle kunna ha 
ämneskonferens i engelska en vecka, ämneskonferens i svenska, ämneskon-
ferens i tyska. Sen kan det finnas personalkonferenser och så finns det .. ja, 
olika typer av projekt eftersom jag är engagerad i olika projekt också. (L 11) 

 
För de svensklärare som har sin huvudsakliga tjänstgöring på de yrkes-
förberedande programmen, verkar samarbetet med ämneskollegor vara 
svårt att hantera. De förväntas som kärnämneslärare delta i samtliga mö-
ten som arrangeras på de program i vilka de tjänstgör och får därför ofta 
inte tiden att räcka till ämnesmöten. De har också svårt att hitta tillfällen 
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då svensklärarna kan träffas. L 4, L 6 och L 7 är oroade över att helt 
tappa kontakten med sina svensklärarkollegor i den nya programorgani-
sationen. De menar att om de tappar den kontakten, tappar de också den 
professionalitet som byggts upp genom utveckling i samarbete med äm-
neskollegor. För L 1 har samarbetet med ämneskollegor varit mycket 
betydelsefullt. Det är i detta samarbete och då speciellt tillsammans med 
en av lärarna, som hon hittat sin styrka och trygghet: 
  

Och sen att X (eg.anm.) kanske är mest drivande, men det kommer du väl 
att märka sen. Tror också vi är väldigt olika, så att liksom när jag har kom-
mit på nå´nting så frågar man X. då: Titta här! Och då säger hon bara: Ja, 
men vad ska det där tjäna till? Och då liksom .. jaha, då får man börja om. 
Hon kan ställa så´na där liksom .. Har du tänkt nu? Och då liksom kan man 
då … ja, på nå´t vis [  ] det var en god tanke …Ja, så på det sättet är vi ju … 
/…/…jag tror att det har betytt väldigt mycket  /…/ men när jag är här  
på skolan och nå´n av dom är borta, då är det ju direkt liksom: Var är dom? 
(L 1) 

 

L 1, som ingår i ett litet arbetslag med enbart svensklärare, poängterar 
ofta det nära aktiva samarbetet, vilket gett arbetslaget en känsla av trygg-
het. När tjänstefördelningen inför kommande läsår planeras, försöker de 
fördela klasserna mellan sig så att de får arbeta i både yrkesförberedande 
och studieförberedande klasser. L 1 poängterar att svensklärarna i den 
skola hon arbetar, motsatt sig att endast arbeta på ett eller några få pro-
gram.   

L 2 tycker, liksom L 13, att arbetslag över ämnesgränserna på en li-
ten skola ska vara tillfälliga. L 2 är rädd för att permanenta, ”cementera”, 
arbetslag som inte är ämnesarbetslag. Hon menar att arbetslagssamarbe-
tet ska leda till arbetsbesparing och för kärnämneslärare innebär ämne-
sövergipande samarbete med karaktärsämneslärarna ingen arbetsbespa-
ring. För L 16 har programorganisationen dessutom inneburit en känsla 
av utanförskap: 
 

Ja, jag saknar samarbetet med kollegor som har samma ämne .. väldigt ofta 
och jag känner mig ganska ensam. /…/Jag tycker att vi .. det är väldigt, väl-
digt sällan vi ses och nu har vi ändrat datum massor av gånger och då ses vi 
nå´n liten kort stund. Vi hinner i alla fall inte med .. 
 
B: - Vad beror det på att det inte blir mer samarbete? 
 
Ja, naturligtvis på arbetsbelastningen, vi har mycket jobb och det samarbete 
vi har är tvär .. i programmen, SP-programmet å´. 



 32 

 
B: - Så alltså ni träffas alla lärare i SP-programmet? 
 
Det blir det inte heller, eftersom alla lärare i SP-programmet kan inte kom-
ma över, de är inne i andra program. /…/ skapa gott arbetsklimat, det blir 
roligt. Vi skrattar väldigt lite. Jag tycker det är bara jobb, mest ensamma 
jobb. Jag konkar saker till lektioner, jag samlar ihop, jag konkar ifrån. Jag sit-
ter här å´ rättar, jag sitter här å´ planerar eller jag tar hem mycket. (L 16) 

 
Den nya organisationen i programarbetslag uppskattas alltså inte av de 
flesta svensklärare i undersökningen. Detta beror framför allt på de or-
ganisatoriska svårigheter som uppstått i samarbetet med karaktärsämnes-
lärarna. L 6 ger uttryck för att den nya programorganisationen ännu inte 
accepterats genom att som motsats till det goda ämnessamarbetet ifråga-
sätta karaktärsämneslärarnas vilja till samarbete: 

 
/…/ nu har jag bara praktiska klasser, så det är som natt och dag, va. Teore-
tiska klasser där har du mera jobb som du kan [ ] mycket själv, kanske till-
sammans med andra kollegor då som har samma ämnen, så att ni gör unge-
fär samma saker, men om man har yrkesförberedande klasser då är man så 
beroende av .. av karaktärsämneslärarna. Vem är det då? Hur pass positiva 
är dom att samarbeta eller, man måste tillsammans hitta en nivå där man kan 
köra …/…/ Så det blir istället .. för dom mina svenskämneslärarkollegor, så 
blir det mera karaktärsämnes .., som jag nu samarbetar med. Och då är det 
upp till dom. (L 6) 

 
Organisationen i programarbetslag innebär för L 6 att svenskämnet inte 
utvecklas, vilket kan ses som ett hot mot hela svenskämnets existens. L 4 
ger uttryck för detta när han ser hur den kollektiva tid som ämneslärare 
tidigare använde till arbetslagsträffar försvunnit. Det har inneburit att 
samarbetet svensklärarna emellan och utvecklingen av ämnet stannat av, 
vilket bidragit till att svensklärarna på den skola L 4 arbetar numera for-
mar sina ”egna svenskämnen”(L 4):   

 
Vi var på väg att utveckla svenskämnet tillsammans, kom med nya idéer, sat-
te oss ner och arbetade fram material osv. Det har fullständigt stannat av 
dom senaste två åren eller nå´t, därför det finns inga möjligheter, man är en-
gagerad i sina program. Ämnesutvecklingen den får man stå för individuellt 
själv, det finns ingen gemensam så´n att tala om, tyvärr. /…/ Vi har dom 
här gamla idéerna vad som skulle finnas i kursen så att säga, sen är det helt  
upp till mig hur jag formar det på mina grunder. (L 4) 
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L 11 tycker att samarbetet med karaktärsämnena ofta har blivit på 
”svenskans bekostnad” och ser en stor fara i att svensklärare kan bli 
”nå´n slags hjälpgumma, hjälplärare” till karaktärsämnena. L 6 reagerar 
på att många karaktärsämneslärare ser svenskämnet som ett stödämne, 
men vill ändå i intervjusamtalet framstå som den svensklärare som kan 
anpassa sig till olika situationer, som ställer upp på sina kollegor och på 
samarbete: 

 
Hörru du, jag är flexibel. Jag ställer upp med nästan vad som helst, men i 
och för sig så känns det ju lite konstigt att säga [ ] ska svenska, däremot .. 
det finns en del lärare också som tycker: - Va´ ska ni stå där med huvudet 
under motorhuven för, ni ska ju ha svenska. Så att det är olika på dom ock-
så, men visst är det att sälja bort sitt ämne att ha det som ett stödämne. (L 6) 

 
L 12 ironiserar gärna över idén att organisera samarbetet utifrån program 
i motståndet mot den nya programorganisationen och som försvar för 
ämnesarbetslagen och svenskämnet. När L 12 talar om organisationen 
uttrycks motståndet genom att sätta arbetskvalité mot ytlig organisations-
idé:  

 
Det finns ingen rim och reson, kära du, utan här ritades upp då nå´nting 
som kallades för ägg, ovaler, dom blev senare fyrkantiga och där sattes då 
för sig SP A, B, C ettan, tvåan och trean, ett antal lärare, som huvudsakligen 
skulle undervisa i dom klasserna, men sen fylldes det ju på. Vi fick också 
undervisa på andra program då, va. Och vi träffades väldigt många, vi skulle 
träffas en gång i månaden, men där satt vi ju med oerhört olika ämnen, oer-
hört .. olika klasser. Jag hade till exempel, då när detta började, ingen SP-
etta. Jag kanske bara hade en tvåa och hade inte mycket att säga om ettan 
och trean då. Sen, vad vi saknade var – vi ville alltså ha konferenser med 
våra ämneskollegor, för att utveckla inom vårt ämne, diskutera hur vi lägger 
upp nya kurser, nya planer, men det var oerhört lite utrymme för det. Så att 
nu går vi pliktskyldigast på arbetslagsmöten en gång i månaden, men har 
också ämneskonferenser i dom skilda ämnena, plus personalkonferenser, 
plus nå´ mer vad det nu kan tänkas heta. Elevvårdskonferenser förstås ock-
så, javisst. Men det som ger minst, det är alltså arbetslagskonferenser, för 
där får vi i stort sett information om saker som kommer att hända, timpla-
ner hittan och dittan. Det är sällan nå´t reellt som man bär med sig från 
dom. (L 12) 
 

Få är de svensklärare i undersökningen (L 14, L 15), som anser att den 
nya organisationen med programarbetslag är bra. Det som framhålls som 
positivt är att, när lärarna får huvuddelen av sin tjänstgöring på ett pro-
gram arbetar de tillsammans med färre elever och därför lär de känna 
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dem bättre. Flertalet av svensklärarna i undersökningen vill, trots idén 
med programorganisation, placeras i arbetsrum tillsammans med sina 
ämneskollegor. De vill placeras tillsammans framför allt för den infor-
mella kontakten, vilken upplevs så viktig för trivseln på arbetsplatsen. De 
lärare som talar om ett gott eller mycket gott samarbete mellan arbetskol-
legor, är de lärare som har sina arbetsplatser i samma arbetsrum som sina 
ämneskollegor:  

 
Då har alla vi kombinationen svenska – historia, så att det gör ju att samar-
betet blir väldigt intimt och vi kommer väldigt bra överens också. Det är 
väldigt god stämning, framför allt tror jag svensklärarna känner det./…/ när 
jag kom ut i verkligheten och fick egna klasser, och ansvara för dom, planera 
min tid tillsammans med kollegor, som alltså är väldigt bra, så lyfte det verk-
ligen. (L 18) 

 
L 14 är en av de lärare som är positivt inställd till den organisation som 
gymnasieskolan fått. Hon har engagerat sig aktivt i skolans arbete och 
har sin huvudsakliga tjänstgöring på ett studieförberedande program. L 
14 och några kollegor fick själva organisera sitt arbete när de som 
svensklärare kom till en ny gymnasieskola i vilken hon sedan dess arbe-
tat. De byggde tillsammans upp en ämnesmiljö i svenska med idéer från 
arbetet i grundskolan genom många och långa samtal, vilka bidrog till 
trygghet och trivsel i arbetet:  
 

Vi pratade väldigt mycket. Det blev naturligt att vi pratade om allt vad gällde 
svenskämnet. Nu har jag gjort det här och nu prövar jag det här å´. Hur har 
du gjort de´? Väldigt mycket så här att vi testade och diskuterade, liksom 
bollade mot varandra. Sen har det även varit med andra, men det har varit 
deltid och det har varit visstidsanställda och det har varit rotation, så där. 
Sen har vi våra programarbetslag och då är jag på SP, och där har det varit 
ganska bra pedagogiska diskussioner, som format innehåll och format pro-
gram och lite idéer vad man vill med det, alltså inom programmet, va. Så jag 
känner mig ganska trygg i rollen, yrket. (L 14) 

 

L 14 har dock inte så mycket samarbete med karaktärsämneslärarna. Det 
finns dock en önskan om ett utvecklat samarbete och att riva de fysiska 
hindren för samarbetet mellan kärnämneslärarna och karaktärsämneslä-
rarna, likaså mellan de yrkesförberedande och studieförberedande pro-
grammen.  

Flera svensklärare i undersökningen visar på motstånd mot den nya 
programorganisationen och några har accepterat organisationsföränd-
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ringarna. L 11 visar på viss acceptans av förändringarna. Han tror på en 
mer flexibel organisation där lärarnas kompetens utvecklas eller olika 
gruppers idéer, visioner och mål spontant kan resultera i tillfälliga arbets-
grupper: 
 

/…/ då blir det ju små självstyrande enheter, men å´andra sidan en ledare 
som ser vad hon eller han har för personal och vad det finns för kompetens, 
och kanske även ser vad man skulle kunna förbättra i kompetensen, skulle ju 
faktiskt kunna sälja. På den här skolan har du ju många olika projekt, kan ta 
nå´t exempel, internationalisering, ska vi profilera skolan på det här, då sat-
sar vi lite grann på det här å´ har en vision. Jag har nog hellre en rektor som 
har en vision än att det ska bli en massa små olika grupper där. Det blir lik-
som ingen styrsel. (L 11) 

 

L 9 och L 10 visar däremot på icke acceptans av den nya programorgani-
sationen, där lärarna numera fysiskt ska sitta tillsammans i programar-
betslag, vilket ofta inneburit en splittring av svenskinstitutionen. De me-
nar att den till och med varit ”förödande”. När pedagogiska argument 
inte hjälper eller är tillräckligt slagkraftiga, använder de ekonomiska ar-
gument i motståndet mot programorganisationen. Det har varit förödan-
de för t.ex. skolans ekonomi att varje enskild svensklärare inrättat egna 
mindre läromedelsdepåer. Det har uppstått små ”privatinstitutioner” på 
de olika programmen, samt att det även inneburit en splittring av själva 
svenskämnet. 

Ekonomisk omfördelning – brist på resurser och omfördelning av 
ansvar   

Citatet nedan får beskriva hur en av undersökningens svensklärare be-
skriver den resursomfördelning som fått betydelse för hennes arbete: 
 

Kommunen äger lokaler och så ska skolan stå och betala lokaler av det an-
slag som man får av kommunen. Det är så sjukt, så det liknar ju ingenting. 
Det ser jag som det största bekymret. /…/ dom kostnaderna ökar ju hela 
tiden, så det man får dra ner på då, läromedel, fortbildning, personal /…/ 
större klasser, vi har haft tur också här då att skolledningen varit angelägen 
att vi ska ha ett fungerande elevvårdsteam, så dom har ännu inte dragit ner 
på sjuksköterska och kurator/…/som lärare så får man ju ta det också , så 
jag menar, undra på att folk tycker det är jobbigt, man ska vara som kurator 
å´ förälder och allting. (L 17) 

 

När skolan anpassas till ekonomiska förändringar får detta bl.a. återverk-
ningar på arbetsbelastning och nyttjandet av skolans lokaler. När det nya 
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arbetstidsavtalet började gälla, vars idé var att lärarna skulle finnas till-
gängliga på sin arbetsplats större delen av dagen, innebar detta att lärarna 
skulle tilldelas en egen arbetsplats. Många av skolorna var inte byggda för 
det nya arbetstidsavtalet, vilket resulterade i att de få grupprum som tidi-
gare fanns tillgängliga, gjordes om till lärarrum med ett antal arbetsplat-
ser. Många av lärarna i undersökningen (t.ex. L 17, L 18, L 19, L 20) 
uttrycker missnöje över att pedagogiska idéer och undervisning påverkats 
av bristen på lokaler, samt att lärare och elever blivit hänvisade till allt-
mer undervisning i helklass. Bristen på lokaler har även inneburit sche-
matekniska förändringar, vilket i sin tur fått återverkning på svensklärar-
nas samarbete, det samarbete som ofta sker informellt: 

 
Personalrummet byggdes ju för att vi skulle ha en träffpunkt, men sen visa-
de sig att avståndet till personalrummet var långt och i takt med att skolans 
lokaler skulle utnyttjas, och vi fick flexibla scheman och vi hade inga gemen-
samma raster, och man skulle ha full beläggning och man tar in fler och fler 
elever, så det måste gå in många, många fler än vad skolan är byggd för, allt-
så att man har en väldigt komprimerad … alltså ett maxutnyttjande av loka-
lerna, då har vi ju inte heller möjlighet att ha gemensamma raster att träffas 
och prata. Där har ju då den här nya kaffeautomaten … men fortfarande är 
ju avståndet långt och vi har korta raster. Jag kan ibland ha fem minuter att 
förflytta mig mellan salar och mina [  ] och så. Så det blir ju sena ankomster, 
det går inte att komma ifrån. (L 20) 

 
L 16 arbetade tidigare i en skola där ekonomiska resultat och effektivitet 
överordnades den pedagogiska verksamheten. Idén om en marknadsan-
passad skola menar hon numera har nått den kommunala skolan. När L 
16 talar om skolans verksamhet låter hon ekonomi kontrastera det goda 
samarbetet, arbetsgemenskapen:  

 
Visst, vi jobbade ju i arbetslag. Allt som kommer i skolan nu, det hade vi ju 
då för tre år sen. Där var det ju marknadsmässigt, man räknade ju på sig så 
mycket man kunde och pressade oss till att jobba så mycket som möjligt, för 
det gav ju pengar till företaget. Nä, jag skulle .. det skulle vara underbart att 
arbeta som lärare med bättre arbetsgemenskap. (L 16) 
  

I den nya decentraliserade organisationen har den pedagogiska ledningen 
och även beslutsfattande kring ekonomi till stora delar lagts på arbetsla-
gen. Ansvar för fortbildning och läromedelsinköp har delegerats till ar-
betslagen och lärarna. När fortbildningspengar portioneras ut, riskerar 
dessa potter att bli så små att de inte kan användas till fortbildning:  
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Ja, det .. ekonomisk pott och det är också den frågan .. skolledningen, eller 
trenden är ju att delegera allting, skolledningen vill inte sitta själva på 
nå´pengar utan delegerar det, och då vill dom ju helst delegera det till arbets-
lagen. Dom vill ju .. det är ju så styrningen genom statsmakterna ska gå och 
då blir det ju lite svårare, då blir det ju en, en huggsexa kring pengar och 
pengarna blir ju inte så stora då eftersom dom går ner i så många arbetslag. 
Min erfarenhet av [  ] dom används inte pengarna heller, det blir så lite på 
varje ställe, men det blir ju mycket i alla fall. Jag tror ju hellre på att man har 
det lite mer centralt, då får man ansöka om det och komma med motivering. 
Det är ju faktiskt skolledaransvar.(L 11) 

 
Arbetslagssamarbetet kan, när resurserna inte räcker till, förvandlas till 
konkurrens, vilket L 12 ger uttryck för:   
  

Vad vi däremot kan göra det är att gå till vårt arbetslag, komma med ringar 
under ögonen och säga: Jag vill så gärna åka på det och det, men … Kan jag 
få dina tretusen kronor? Det vill säga att vi ska försöka norpa varandras pot-
ter för att kunna åka på en dyrare kurs /…/  

 
B: /…/ ni tvingas ju att förhandla med varann då? 
 
Ja,ja. Och jag menar, det känns ganska ojust. Så, så är det. ( L 12).  

 

De flesta lärarna i undersökningen är nöjda med den tilldelade lärome-
delsresursen. Likaså uppskattar de den egna skolans biblioteksverksam-
het. Biblioteket ses ofta som ”skolans hjärta” (L 15). Dessutom är biblio-
tekspersonalen väldigt kunnig och kan serva lärarna med material och 
information. Skolorna i undersökningen är dessutom väl försedda med 
TV och video, sämre när det gäller datorer. Om något tekniskt hjälpme-
del går sönder kan det ta lång tid innan det åtgärdas, eftersom resursen 
teknikstöd dragits in på flera av skolorna. Detta påverkar undervisning 
och skolarbete, eftersom datorn framför allt används som ordbehandla-
re. 

Den individuella lönen 

Undersökningens lärare talar gärna och mycket om löneavtalet som en 
faktor, vilken i grunden förändrat deras arbete, förhållningssätt till arbe-
tet och samarbetet mellan kollegor. Den decentralisering av skolan som 
genomfördes av staten i och med kommunaliseringen, och i vilken den 
enskilda skolans ledning fick utökat inflytande på skolans verksamhet, 
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upplevs av svensklärarna som utökad styrning av deras arbete. Svensklä-
rarna i undersökningen ger på olika sätt uttryck för hur styrningen nume-
ra även sker via lönen och fackliga avtal. Den individuella lönen baseras 
ofta på hur skolledningen uppfattat lärarens engagemang i sitt arbete. 
Eftersom samarbete prioriteras och det, enligt t.ex. L 12, ofta bör ske 
genom ämnesövergripande projekt, kan det utvecklas strategier för att få 
lönepåslag:  
 

/…/ när vi sitter ibland och pratar, så känner människor att vi måste hitta 
ett projekt, för att ha nå´nting att lägga fram. /…/det kan bli nå´nting så pa-
tetiskt som att, vad ska vi ta… ostronodlig i Bretagne, ska kopplas ihop då 
med .. ja, med naturvetenskapen. Sen finns det säkert .. ja, vi kan ta ..Pärlfisk 
.. Steinbeck kan vi läsa då på svenska. Å´ så många, mest makalösa, alltså jag 
har legat dubbel och skrattat. Men samtidigt när man tänker på det efteråt, 
så är det himla roligt, för det visar en viss kreativitet och så där…(L 12) 
 

L 12 vill med exemplet visa på ”det absurda” med kopplingen mellan 
individuell lön och skolutveckling, ämnesövergripande undervisning och 
samarbete. Hon berättar också om det samförståndsavtal som slutits 
mellan skolans ledning och lärarfacken. När hon bestämde sig för att inte 
längre vara medlem i facket, resulterade det i lägre lönepåslag än för kol-
legorna som var med i facket. Detta gjorde att L 12 anslöt sig igen. Hon 
anpassade sig och tillägger: ”jag brukar säga att vi är prostituerade” (L 
12).  

Några är de lärare (L 7, L 9, L 11) som berättar att de tidigare varit 
aktiva inom facket, men numera bara är medlemmar. De kunde inte akti-
vera sig på grund av förändringar de inte trodde på. Aktiviteten försvann 
i och med införandet av det nya arbetstidsavtalet och den nya lönefor-
men, den individuella lönen, och som en av lärarna (L 11) ser det ett 
ojämlikt system, ett individuellt lönesystem som ger möjlighet att väga in 
både kön, etnisk tillhörighet och ålder. I det gamla lönesystemet vägdes 
endast ålder in i den s.k. lönetrappan: 
 

I och för sig går vi ifrån ett av dom lönesystem bland dom mest jämlika lö-
nesystem, eftersom det har ju inte spelat nå´n roll om du var kvinna eller 
man eller vad det kan vara, utan då är det bara åldersstegen som har varit då. 
Vi gick ifrån det, men det är ju också statsmakterna, det är ju en trend.(L 11) 
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Sammanfattning 

Människor lever i ständigt föränderliga samhällen och förändrade villkor 
– sociala, ekonomiska, politiska m.fl., som gäller under viss tid och i viss 
miljö. Förändringar kan dock upplevas som hot mot en väl fungerande 
ordning; de kan till och med upplevas som existentiella hot. De föränd-
rade villkor vi ställs inför och som kan upplevas som direkta hot mot ett 
etablerat liv, t.ex. yrkesliv, måste vi alltså reflektera över för att om möj-
ligt begränsa.  

Hoten försöker svensklärare i undersökningen begränsa genom att 
tala om hur de i sitt arbete utvecklar olika strategier för sin ”överlevnad” 
i yrket. Vid tiden för undersökningen fokuserar undersökningens svensk-
lärare förändringarnas negativa sidor. De är mer eller mindre tvungna att 
acceptera omorganisation och omfördelning av arbetsuppgifter och an-
svar, men kan dock när de talar om skolans förändring reagera på organi-
sationen och besparingarna genom att tala om brister inom skolan. De 
talar om brist på undervisningslokaler, brist på tid, brist på fortbildning, 
brist på samarbete m.m., brister som kan komma att äventyra verksam-
heten. De arbetar i en bristinstitution där det inte tycks finnas någon direkt 
ansvarig som de kan rikta missnöjet mot. 

Den konkreta kampen om resurser har också ändrat karaktär när 
den förts till arbetslagen. Det är där diskussionerna ska föras och kon-
flikterna ska lösas. När fortbildning delegeras till de enskilda arbetslagen 
och det inte finns någon övergripande fortbildningsidé för hela skolan, 
har ibland idén förändrats och individanpassats. De ekonomiska potterna 
riskerar att bli så små att de inte räcker till enskilda lärares fortbildning 
och då går pengarna tillbaka till skolans ledning. På så sätt upplever 
svensklärarna att det råder brist på fortbildning och att skolan genom 
organisationsförändringar fått mindre resurser även till att fortbilda sina 
medarbetare.   

När svensklärare i undersökningen talar om skolans verksamhet, lå-
ter de ofta jämförelsen mellan förr och nu driva intervjusamtalet framåt. 
Här finns reflektionen över det goda förr som motsats till nutida och fram-
tida hot mot skolan. Oron för att förlora status, att t.ex. bli sedd som 
enbart ”hjälplärare” till karaktärsämneslärarna eller att tappa kontakten 
med ämneskollegor p.g.a. omorganisation, har gjort att de utvecklat stra-
tegier. De ställer ofta yrkesprofessionalism, mångårig erfarenhet, utveck-
lande ämnessamarbete mot uppifrån påtvingad programorganisation.  
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Att tala om besparingar, arbetsuppgifter och ansvarsområden som 
inte får öka framöver, kan tolkas som en oro att inte kunna utföra det 
uppdrag som ålagts dem i en decentraliserad mål- och resultatstyrd skola. 
Det samarbete med karaktärsämneslärarna som ålagts dem, menar de, 
har mer eller mindre omöjliggjorts eller försvårats i och med omorganisa-
tion och besparingar. Hargreaves talar om påtvingad kollegialitet (1998:207), 
ett samarbete som kännetecknas av att det är påtvingat av administratio-
nen som genom organisering kan kontrollera verksamheten. Samarbetet 
blir organisatoriskt administrationens förlängda arm, och som sådan 
kräver obligatoriskt deltagande i möten på bestämda tider och platser. 
Förändringen av skolans organisation till mer eller mindre självstyrande 
programenheter ska eliminera oron att inte kunna erbjuda eleverna en 
bra utbildning trots ekonomiska besparingar (Hargreaves, 1998: 207 ff). 

I samtliga svensklärares intervjusamtal visar sig en lärarkår i vilken 
de enskilda lärarna tvingas acceptera spelregler och konkurrens i en eko-
nomisk krympande organisation och där avtal anpassats till nyordningen. 
Det individuella lönesystemet har skapat individualister i en organisation 
vars idé är samarbete i arbetslag. Löneavtalet är en del av skolans organi-
sation och struktur, men också en del av en maktstruktur. 

Svensklärarna ger på olika sätt uttryck för hur de arbetar i en sam-
hällsinstitution med en organisation som alltmer marknadsanpassas. Ord 
som decentralisering och individualisering, har fått ytterligare innebörder 
när de förts till skolans verksamhet, specifikt för undersökningen gymna-
sieskolans verksamhet kring år 2000. Dessa innebörder bör också få be-
tydelse för det konkreta pedagogiska arbetet i klassrummet, för ämnes-
konception och förhållningssätt till kunskap.  

 

II:1.2  Mål och mening 
Bildning kontra utbildning är en begreppsdiskussion som pågått under 
1900-talet och aktualiseras under tider när skolans innehåll och arbetssätt 
förändras, ifrågasätts och diskuteras. Idag diskuteras och ifrågasätts den 
svenska gymnasieskola, som genom 1900-talets demokratiseringsprocess 
fått benämningen ”en skola för alla” (se t.ex. Persson 2004: 153). Under-
sökningens svensklärare deltar indirekt i den diskussionen genom att när 
de talar om sitt arbete, specifikt det pedagogiska arbetet, ställa förändring 
mot tradition, bildning och fostran mot utbildning och effektivitet.  
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”Svenska språket och litteraturen har i drygt hundra år haft en fram-
trädande plats i det som ansetts vara en modern allmän bildning och 
svenskämnet har under den tiden varit skolans centrala bildningsämne”, 
skriver Jan Thavenius i inledningen till Svenskämnets historia (1999: 7). Det 
är nog den uppfattning som präglat synen på svenskämnets uppgift och 
funktion i den svenska gymnasieskolan under hela 1900-talet, även efter 
införandet av den nya läroplanen 1994 med idéer färgade av tanken på 
”en skola för alla”. Skolans uppgift har varit och är fortfarande att bilda, 
utbilda och vara ett redskap för kontroll och fostran. Den kontrollerande 
funktionen, likaså den fostrande funktionen, kan utövas genom det sätt 
varpå t.ex. undervisning bedrivs. En formalistisk innantilläsning och 
mekanisk inlärning var t.ex. ett metodiskt ideal före 1900-talet, när ele-
verna skulle ges kunskaper i och insikter om antika och kristna ideal. 
Vördnad för fosterlandet, den nationella kulturen, det goda mänskliga 
arbetet, lydnad för auktoriteter och tradering av givna klass- och köns-
strukturer, värderades då högt (Thavenius 1991, 1999). 

Ett förändrat samhälle kräver nya kunskaper och ger nya erfarenhe-
ter, samtidigt som nya sociala grupper ställer krav på att få tillgång till 
t.ex. högre studier. Därför har det också ställts nya krav på utbildningsin-
stitutionerna och de specifika ämnena. Svenskämnet/modersmålsämnet 
har under 1800-talets slut och 1900-talet utvecklats på olika sätt inom de 
olika högre utbildningarna i takt med att samhället genomgått ekonomis-
ka och strukturella förändringar. Skolan har också varit tvungen att för-
hålla sig till nyttjandet av ny teknik, en utveckling som accelererat under 
1900-talet. Thavenius formulerar sig på följande sätt om svenskämnet: 

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

 

När Gun Malmgren i sin avhandling Gymnasiekulturer (1992) undersökte hur 

lärares och elevers vardagskulturer såg ut kopplat till hur de förhöll sig till 

svenskundervisningen i gymnasieskolan, blir man påmind om det mångskif-

tande svenskämnet. Hon visar vilka perspektiv lärare och elever har på äm-

net svenska. Verkstadsklassens elever har en något diffus ämnesuppfattning, 
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trots deras poängterande av grammatik och stavning. De har ett markant 

läs- och skrivmotstånd och deras kulturella socialisation kan beskrivas som 

dualistisk – film/video mot teater och litteratur, den lustfyllda fritidskulturen 

mot den nyttiga skolkulturen.14 Pojkarna i verkstadsklassen ser sig som tala-

re. Konsumtionsklassens flickor ser sig som skrivare, de tycker om fri läs-

ning och att skriva. De skiljer mellan den analyserande litterära skolkulturen 

och den lättlästa litterära fritidskulturen. Eleverna i naturvetarklassen ser 

svenskämnet och litteraturläsning som plugg. De argumenterar och reflekte-

rar gärna kring olika texttyper i stället för att läsa litteratur enbart som upp-

levelseläsning. Flickorna i humanistklassen gör ingen större skillnad mellan 

vad de läser på sin fritid och i skolan, för svenskundervisningen passar deras 

kulturella socialisation. Undersökningen visar tydligt hur skolan och svensk-

undervisningen reproducerar en sociokulturell nivåindelning, som då också 

visar sig i ett ”högre” och ”lägre” svenskämne. 15 

Under 1900-talets senare del har utvecklingen av ett till de demo-
kratiska idéerna anpassat mål- och resultatstyrt svenskämne fokuserats 
inom den svenska gymnasieskolan. Det är en utveckling som får en ny 
skrivning 1994 i den nya läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 
94) och de tillhörande kursplanerna i svenska. Gymnasieskolans svensk-
ämne är ett s.k. kärnämne, som är uppdelat på Svenska A och Svenska B, 
ett ämne som samtliga elever i gymnasieskolan erbjuds oavsett program 
och inriktning. Dessutom finns Svenska C – muntlig och skriftlig kom-
munikation, Litteratur och litteraturvetenskap samt Litterär gestaltning. 
Svenska A ska bygga vidare på grundskolans kunskaper och se till att 
eleverna utvecklar skriftliga och muntliga färdigheter samt använder litte-
ratur som kunskap och upplevelse. Svenska A ska anpassa innehåll och 
arbetssätt till gymnasieskolans olika program och dessutom se till att 
eleverna får fördjupa sig inom svenskämnet. Svenska B ska lägga mer 
fokus på litteraturen som kunskapskälla och ge ämnesinnehållet mer 
analytisk karaktär. 

Svensklärarna i undersökningen arbetar i en mål- och resultatstyrd 
samhällsinstitution. Deras uppdrag är att skapa sådana förutsättningar för 
och erbjuda sådan undervisning att samtliga elever har möjlighet att nå 

                                                           
14 Jfr även med Paul Willis (1991), Fostran till lönearbete. 
15 Se vidare om svenskämnets historia och utveckling i t.ex. Bergöö, Kerstin (2005), 
Malmgren, Lars-Göran (1996), Malmgren, Gun (1999), Malmgren, Gun & 
Thavenius Jan (1991), Thavenius Jan (1991); (1999). 



 43

de uppställda målen i svenska. Deras uppdrag är att via innehåll och ar-
betssätt fostra eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle i vil-
ket senmoderna samhällsideal uttrycks med ord som individualisering, 
effektivisering och flexibilitet, ideal som också blivit pedagogiska ideal.  

Att nå målen –  flexibilitet, individualisering och anpassning  

I gymnasielärares uppdrag ingår att skapa sådana förutsättningar att ele-
verna ges möjlighet att nå de uppställda målen i de olika ämneskurserna. 
De nationella målen för kurserna i svenska på gymnasiet ligger till grund 
för de mål svensklärarna lokalt kommit överens om, mål som också ska 
gälla för alla elever på samtliga program i gymnasieskolan och som skrivs 
in i kursplanen för svenska.  Uttrycket att ”nå målen” återkommer ofta 
när svensklärarna i undersökningen talar om undervisning. Uttrycket 
kopplas till hur målen kan anpassas till den enskilde individen eller till 
olika elevgrupper för att eleverna ska ha möjlighet att bli godkända i de 
olika kurserna (t.ex. L 1, L 2, L 3). Att formulera målen och betygskrite-
rierna för gymnasieskolans olika grupper kan ibland för L 6 kännas oför-
enligt med andra undervisningsmål: 

 
Ja, nä, jag vet inte riktigt just nu. Jag tänker mig bara in i den situationen att 
jag sitter framför den och den klassen och ska läsa upp kriterierna som dom 
nästan inte förstår vad det innebär. /…/ man vill inte sätta upp en barriär, 
så här är läraren och säger .. ja, med fina ord vad dom ska kunna, utan man 
vill att dom ska  … få dom där på nå´t sätt då att vi är på samma nivå.  /…/ 
Det som jag tycker är absolut roligast med mina elever, är när man kan få 
dom intresserade av det som dom egentligen inte själva trodde att dom var 
intresserade av, eller göra det dom trodde dom inte kunde göra. /…/ (L 6) 

 

L 6 visar här på den motsättning som kan uppstå mellan att nå kun-
skapsmål och att effektivt nå resultat, samt hur svårt det kan vara att tala 
med eleverna om målrelaterade kunskaper. L 1 tycker däremot att det 
blivit lättare att prata med eleverna om bedömning efter införandet av 
kunskapsmålen, och för L 20 är samtalen med eleverna kring målen 
mycket viktiga, för det är då som hon anser sig få verklig kontakt med 
eleverna.  

L 3 betonar starkt hur viktigt det är ”att veta målen”. Det är ett klart 
uttalat uppdrag. Med hjälp av det ofta använda uttrycket ”nå målen” och 
användningen av ordet ”ska” med eftertryck, framställer sig L 3 som den 
lärare som verkligen utför uppdraget: 
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Jag har ju då min i huvudet från X-ort [eg.anm.]. Den kursplanen, för jag 
tycker det är viktigt att man har en kursplan, att man har liksom målet. Dom  
ska veta målet och det är det jag tycker vi ska göra nu några stycken inför 
hösten då den nya kommer, så att alla har samma mål – de´ och de´ och de´ 
ska vi läsa. Hur man sen gör det är en annan sak. /…/Man ska visa eleverna 
målet, det här är målet, hur ska vi jobba, vad ska vi ha för regler att nå det 
här målet? /…/Dom ska veta målet, det är det viktigaste. Det ska inte vara 
något tvivel, det ska vi göra nu och hur ska vi göra det. /…/ ( L 3) 
 

För L 3 är svenskämnet ett teoriämne och målformuleringarna ska vara 
desamma oavsett programinriktning. Målen för svenskämnet ska kunna 

nås av samtliga elever och kan då göras anpassningsbara, vilket även gäller 
svenskämnets innehåll, menar L 3. Hon och eleverna startar och ”kör” 
effektivt mot målet:  

 
/…/Ja, då får man ju ta mer eller mindre i programmen om det är så att det 
inte går. Just att ha samma mål, för elever pratar ju med varandra. Dom kan 
ju vara släkt, dom kan vara syskon. Dom ska ju .. för i kursplanen .. dom ska 
ju kunna samma sak, tycker jag. /…/Jo, jag kör på där. Det blir ju så. Jag 
försöker ju att det här är kursplanen, det här är svenska B, som innehåller 
de´ och de´ och de´. Hur ska vi nå målet? Det här målet, ni ser vad .. ni är 
en bit ifrån målet. Ni vill väl nå målet? Och det vill dom ju. /…/den grup-
pen känner att dom blir mindre värda gentemot teoretiska grupper. Det har 
dom uttryckt flera gånger åt mig. (L 3) 

 
Samtliga lärare i undersökningen menar att de mål som ska nås i ämnet 
svenska av alla elever oavsett program i praktiken inte blir samma mål 
(jfr Thavenius 1999:16 f). Lärarna tolkar målen och ger kunskapsmålen 
skiftande innehåll och betydelser. Att nå målen i svenska är ofta relaterat 
till en viss kunskapsbas som eleverna ska ha tillägnat sig, vilket då också 
ska vara kontrollerbart. Att arbeta utifrån en ”bas” är därför viktigt för 
flera av undersökningens svensklärare (t.ex. L 3, L 14, L 15, L 19, L 10). 
Baskraven är dock inte desamma för svensklärarna i undersökningen, 
vilket beror på ämnesinnehållets fokus. L 10 poängterar att mycket av 
arbetet i de yrkesförberedande klasserna går ut på att hjälpa eleverna nå 
”baskraven”, att det är lärarens skyldighet, men är införstådd med att 
baskraven är olika för lärarna: ”/…/baskraven hos mig /.../ser ut så här 
/.../”(L 10).  L 10 och L 9, som har huvuddelen av sina tjänster på de 
yrkesförberedande programmen, menar att de arbetar på ett helt annat 
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sätt med svenskämnet i de studieförberedande grupperna jämfört med de 
yrkesförberedande:  

 
Man skulle kunna tro att det inte är samma kurs, fast det är det. Man skulle 
kunna tro att jag är nå´n annan person. /…/Målen är de´samma /../ men 
vägen dit är väldigt olika /../ å´det är väldigt mycket genvägar, så jag kan ju 
inte säga att jag når målet i lika hög grad som i en studieförberedande klass. 
Nä, det måste jag tro, jag måste tro det, annars gör jag ju fel.(L 9) 
 

L 9 menar att hon måste tro på att det går att arbeta utifrån idén med ett 
gemensamt svenskämne med gemensamma mål för alla elever i gymna-
sieskolan. När hon talar om måluppfyllelse menar hon att på grund av 
anpassningen till eleverna är vägen att nå målen en ”väldigt lätt väg”, en 
”genväg” i de yrkesförberedande programmen. På så sätt får svenskäm-
net helt olika utformning i gymnasieskolans olika program. De arbetssätt 
som nämns utgår mycket från att förmedla kunskap till eleverna i de 
yrkesförberedande programmen och L 9 ger bilden av en lärare som 
matar eleverna med kunskap i en skolkultur där de som inte vill accepte-
ra den, ställs utanför: ”/…/dom här som inte vill tugga och svälja, dom 
kommer vi aldrig åt” (L 9). På samma sätt som L 9 väljer ”genvägar”, så 
går L 12 ”andra vägar” och L 11 låter arbetsuppgifterna ”tangera” pro-
graminriktningarna. L 20 menar att hon gör undervisningen ”mer kon-
kret” i de yrkesförberedande klasserna, medan undervisningen i de stu-
dieförberedande klasserna går mer mot ett bildningsämne. Likaså under-
visar L 17 mer ”teoretiskt” i de studieförberedande klasserna och ”an-
passar” ämnesinnehållet mot de yrkesförberedande klasserna: ”Jag lägger 
ju alltid in nå´t så´nt här moment med texter kring mat och texter kring 
arbetsliv” (L 17).  

L 15 använder sig oftare av läroböcker i de studieförberedande klas-
serna och i de yrkesförberedande av artiklar ur facktidskrifter. ”Traditio-
nell undervisning” med korta begränsade uppgifter som eleverna känner 
att de klarar av, är den undervisning som passar de yrkesförberedande 
klasserna bäst, anser L 15. Hon ”färgar in” svenskämnet på sina egna 
villkor och kan därför också, som hon uttrycker det, behålla svenskäm-
nets ”själ”, som framför allt är att träna basfärdigheterna läsa, tala, skriva.  
L 17 tror att klassammansättning och program styr ämneskonceptionen i 
svenska på så sätt att de studieförberedande programmen anses vara 
tvungna följa kursplanen i större utsträckning än de yrkesförberedande 
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där man oftare gör ”avvikelser”. Genom att använda uttrycket ”mala på” 
ställer L 17 den teoretiserade undervisningen på de studieförberedande 
programmen mot den integrerade undervisningen som anpassats till ele-
verna för att de ska nå målen: 
 

Ja, dom här nu, dom älskar inte svenskämnet, hur ska jag göra det så att 
..,vilka delar ska jag välja utav olika moment så att dom trots allt får nå´nting 
med sig och inte går härifrån utan å´ .., jag menar, man kan inte mala på då 
med alla författare, utan där gör jag då ett medvetet val då. Jag läser mindre 
av litteratur i yrkesprogrammen, jag lägger mer tid på framför allt det här 
muntliga då. Dom är väldigt angelägna om att dom ska få prata inför andra, 
så att en hel del av dom här dom väljer ju det. (L 17) 

 
L 6 menar däremot att det finns elever på de yrkesförberedande pro-
grammen som är teoretiskt studiemotiverade och då kan undervisningen 
även där ligga på en ”teoretisk” nivå, alltså en anpassning till de enskilda 
eleverna i en skola som ska finnas till för alla elever. 

För att samtliga elever ska ha möjlighet att nå målen i gymnasiesko-
lans olika kurser i svenska, talar alltså svensklärarna i undersökningen om 
hur de på olika sätt anpassar undervisningen till elever och elevgrupper.  
L 4 talar om hur han integrerade svenskämnet i de yrkesförberedande 
programmen långt innan idén blev en organisationsidé och att det var en  
”överlevnadsfråga” i många av de yrkesförberedande klasserna: 

 
/…/så det måste göras där det är lämpligt, där det passar, där det finns för-
delar att uppnå, men det är inte alltid så. /…/ jag brukar säga att det är en 
överlevnadsfråga egentligen. Jag tycker att jag förändrar och utvecklar ämnet 
i den mån jag finner att det är nödvändigt att förändra metoderna för att det 
ska fungera.(L 4) 

 

L 2, L 6, L 16 och L 17 talar också om ”överlevnad” och de strategier de 
utarbetat för denna överlevnad inom skolan: ”/…/men jag tror ju att det 
har lika mycket att göra med att ja´ har måsta för att överleva, alltså prio-
ritera och välja och liksom ..”(L 2). Överlevnadsstrategierna kan vara att 
t.ex. arbeta utifrån ett rent formalistiskt svenskämne som lätt kan kon-
trolleras, eller det kan vara ett friare, vidgat svenskämne som anpassas 
efter individers intressen. Infärgning mot program kan alltså ses som en 
anpassning till elever, grupper och situationer för att nå de uppställda 
målen och få en väl fungerande arbetssituation. Anpassning, variation i 
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innehåll och arbetssätt, samt infärgning mot programinnehåll blir då 
också ett uttryck för flexibilitet.  

För att eleverna i de olika klasserna lättare ska ha möjlighet att nå må-

len krävs alltså en lärare som kan anpassa sig, känna sig in i klassen och ska-

pa goda relationer, förtroende och kommunikation med eleverna (L 6, L 7). 

Men anpassningen kan också ses i omvänd ordning. Elever kan placeras hos 

en lärare p.g.a. att de anses ”passa” den lärarens undervisning, personliga 

egenskaper, intressen och förhållningssätt. L 18 tycker att de klasser han 

tilldelats passar honom väldigt bra och han trivs utmärkt som lärare i dessa 

klasser, vilka ger honom utlopp för de egna intressena såsom historia och 

litteratur. L 18 skulle sluta som lärare om han var tvungen tjänstgöra i klas-

ser han inte trivdes med:”/…/Skulle man bara bli placerad i fel klasser, så 

skulle jag överväga . . .” (L 18). Han tror att skolledningen vet vilka klasser 

som ”passar” vilka lärare. L 17, som utgår från ett svenskämne där fokus 

ligger på det svenska språket och den språkliga formen, har blivit placerad 

på ett yrkesförberedande program. Hon tycker eleverna passar henne bra 

och hon trivs väldigt bra med dem eftersom de är ”raka” i sin kommunika-

tion med henne, något som hon tycker är att föredra framför dess motsats, 

vilket hon stött på som lärare i de studieförberedande klasserna. Detsamma 

gäller för L 6 som uppskattar eleverna på de yrkesförberedande program-

men för att de är så raka i sin kommunikation.  

Hjälpmedel att nå målen   

Samtliga svensklärare i undersökningen verkar acceptera arbetssätt med 
fokus på anpassning till eleven/individen eller elevgrupper. Läroböcker, 
antologier och skönlitteratur är de läromedel som framför allt används, 
men sättet att arbeta med dem kan variera beroende på elever, elevgrup-
per och den enskilde lärarens personliga pedagogiska val. De använder 
den litteratur som finns på den skola de arbetar, dvs. den litteratur som 
finns i klass- eller gruppuppsättningar eller som enstaka exemplar, och 
planerar sin undervisning utifrån de läromedel som finns tillgängliga för 
tillfället. På så sätt påverkar tillgänglighet och skolans läromedelsresurser 
undervisningen. Resultatet av de undervisningsval lärare gör utifrån så-
dana faktorer och sitt uppdrag att se till att eleverna når de mål som finns 
inskrivna i styrdokumenten, skapar då också flexibilitet. De undervis-
ningsval lärarna gör utgår också från outtalade krav på att hinna nå de 
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uppställda målen inom viss utsatt tid och skapar på så sätt effektiva pla-
neringar och en effektiv undervisning.  

Samtliga svensklärare i undersökningen använder sig av olika läro-
medel och dessutom ett hopplock av olika läroböcker i svenska språket 
och i litteraturen. De metodförslag som ofta ges i dessa läroböcker, styr 
dock undervisningen, vilken blir ”snuttifierad”, menar L 4.  Valda korta-
re delar av litterära verk studeras för att inte ta så lång tid (L 4, L 7) och 
filmen som berättarmedium har ofta fått ersätta boken (L 7, L 13), speci-
ellt i de yrkesförberedande programmen. En förklaring som L 7 ger är att 
eleverna idag inte längre ”är lika bra och goda läsare”, men i stället har de 
mycket bra bilduppfattningsförmåga. Samtliga svensklärare nämner att 
den skrivna texten ersätts alltmer av bilden som text och via bilden kan 
eleverna få upplevelser. I ”lässvaga klasser” använder L 13 sig av filmen 
som berättande medium, men också av lättare texter. L 13 kontrasterar 
tradition och förändring på följande sätt: 
 

 /…/ men det är inte så att jag visar filmer istället för att låta dom läsa 
böcker /…/ Då tycker jag man har missförstått sin uppgift som svensklära-
re, för vad det handlar om är språket, inte bilden, utan det är språket dom 
ska få kontakt med och det får dom ju genom läsning. (L 13)  

 
Filmen som berättelse har för L 2 till stor del fått ersätta den skönlitterä-
ra boken, men för L 2 och för samtliga svensklärare i undersökningen, är 
det viktigt att poängtera att se film är ett redskap att nå kunskap, inte ett 
fristående moment, något som de tror en del elever inte alltid förstått.  

När L 17 tillsammans med eleverna studerar litterära epoker utifrån 
läroböckernas innehåll, låter hon eleverna jämföra och diskutera böcker 
och filmatiseringar: ”I år har dom valt Ondskan och Flugornas herre, 
treorna, dom har Mor gifter sig” (L 17).  Elevernas redovisningar av 
dessa böcker försöker hon dock påverka och kontrollera så att de varie-
ras med hjälp av flera redovisningsformer t.ex. diskussioner och kort-
skrivning utifrån citat, eller att eleverna skriver brev till någon av huvud-
personerna i boken. Samtliga svensklärare berättar hur de gärna använder 
sig av rollspel och drama liksom diskussion, analys och reflexion, som 
medel att nå kunskap.  

Internet har också påverkat arbetssätten i svenskämnet på gymnasi-
et eftersom det kan ge eleverna tillgång till färdiga arbeten. Risken för 
plagiat och att inte ha samma kontroll över elevarbeten som tidigare har 
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inneburit ett förändrat förhållningssätt till skriftliga inlämningsuppgifter. 
Det har fått svensklärare i undersökningen (t.ex. L 7, L 13, L 17, L 14, L 
11) att ofta ersätta de skriftliga inlämningsarbetena med muntliga diskus-
sioner och analyser: 

 
Ibland så gör jag olika alternativ med böcker för att komma runt det här in-
ternetfuskandet som ju förekommer på skolan, man fångar alltid några varje 
år. Jag tog några i fjol, antagligen några i år också ska jag väl säga /…/(L 18)  

 
L 11 använder datorn kontinuerligt som hjälpmedel och redskap i 
svenskundervisningen. Datorn blir ett komplement till biblioteket och 
används alltid som hjälpmedel för elevernas skrivande, redovisningar, 
internationella utbyten m.m. Arbetet med datorn i undervisningen har 
förändrat L 11:s arbete så att det numera är lättare att motivera elever på 
de yrkesförberedande programmen att skriva. ”Produkten” ser nämligen 
bra ut, men risken att inte kunna bedöma elevernas språkliga utveckling, 
gör att han numera har många skrivuppgifter. L 6, som också ofta tar 
hjälp av datorn, menar att ”det blir också mer seriöst” och då får arbetet 
i svenska högre status bland eleverna. För L 8 är användningen av datorn 
till och med en förutsättning för skrivandet.  

På grund av att eleverna inte alltid är källkritiskt uppmärksamma på 
de texter de har tillgång till via Internet måste L 11 numera se till att ele-
verna får tillgång till många olika källor. Han menar att källkritik och ett 
källkritiskt förhållningssätt till faktakunskap numera blivit en del av un-
dervisningen i svenska på gymnasiet i och med Internet. L 18 menar att 
Internet utvecklat ”momentet källkritik” och att det numera är lättare att 
få tag i fakta, något som L 4 dock ifrågasätter.  

För de flesta av undersökningens svensklärare fungerar datorn en-
dast som ordbehandlare när eleverna ska skriva ut sina arbeten och/eller 
så får datorerna och Internet fungerar som komplement till skolbibliote-
kens facklitteratur. Det sparsamma nyttjandet av datorn som verktyg 
beror ofta på tillgången till datorer i skolan och utanför skolan. Tillgång 
till datorer påverkar också val av redovisningssätt och undervisningsin-
nehåll. Ibland fungerar också datorn som redskap i arbetet med elever 
med läs- och skrivsvårigheter (L 9, L 10).  
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Målrelaterade betyg och rätten att styra undervisningen 

Oron för att eleverna inte når de uppställda målen i svenska skapar rätten 
att kontrollera. De nationella målen ska kontrolleras utifrån målrelaterade 
bedömningskategorier, men dessa kan tolkas olika och på så sätt ge olika 
bedömningskriterier, vilket också lärarna i undersökningen poängterar.  

I den kursutformade gymnasieskolan ska alla betyg vara lika viktiga. 
En A-kurs i svenska är lika viktig som en B- eller C-kurs. När eleverna 
kommer till gymnasiet har de kanske inte alltid förstått detta, menar någ-
ra svensklärare i undersökningen (L 1, L 2, L 3). De talar om hur de för-
söker få eleverna att inse att de är tvungna arbeta lika mycket under för-
sta året som de följande åren för att bli godkända i kurserna, alltså en 
fostran in i ansvar och medvetenhet om hur kontrollsystemet på gymna-
sieskolan fungerar. L 1 tror att undervisningen påverkas av hur ”betygs-
medvetna” eleverna är. Hon hade vid tillfället för intervjun ”en målmed-
veten grupp”. Elever som var vana att kämpa för bra betyg. ”Dom vill ha 
bra betyg!” De kanske inte arbetar så mycket för att nå kunskapsmålen 
som för att få höga betyg. Hon tycker att eleverna på gymnasiet ofta är 
”betygsfixerade”. Kunskapsnivån  ”är ju svårt att mäta, det är det ju, det 
måste man i och för sig tala om för dom, de är ju en subjektiv bedöm-
ning. Men dom tycker att dom gör så gott dom kan och kommer ändå 
inte upp till MVG” (L 1). Bedömningsunderlaget är för L 2 ofta fakta-
kunskapsprov då eleverna själva väljer frågor utifrån ambitionsnivå (G – 
MVG):  
  

Ett någorlunda traditionellt prov, men med lite mera diskussionsfrågor där 
dom också alltid kan se om det här är en G-fråga, VG eller en G till och 
med MVG-fråga, och så brukar det vara så att man kan välja vilka, så man 
behöver inte göra alla, utan beroende vad man har för mål själv, så kan man 
/…/(L 2) 

  
Betygen påverkar undervisningen i svenska, menar samtliga lärare i un-
dersökningen och utifrån den insikten agerar lärarna. Flera av dem (t.ex. 
L 1, L 10, L 17) talar om hur de tvingas planera in speciella uppgifter för 
att få ”bedömningsunderlag”. De måste visa på ett konkret sätt varför 
eleven tilldelats ett visst betyg i ett visst moment. Dessa bedömningsun-
derlag blir därför ofta skriftliga inlämningsuppgifter, vilka är bedöm-
ningsbara på ett tydligare sätt än andra underlag. Bedömningskraven slår 
främst mot hur arbetet ska redovisas, det synliga resultatet, inte själva 
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kunskapsprocessen, menar L 7 och känner sig tvingad att ibland arbeta 
på ett ”traditionellt” sätt med skriftliga inlämningsuppgifter därför att 
föräldrar och elever, framför allt flickor, kräver det: ”det finns några tje-
jer som hela tiden vill lämna in skriftligt, va, för att dom vill ha dom 
högsta betygen” (L 7). Likaså kräver föräldrarna prov och läxförhör: 
”och då känner man ibland att vem är det egentligen som inte vill ha 
betygen? Det kanske är vi det, egentligen” (L 7).  

L 20 menar dock att bristen på samarbete med andra svensklärare 
har skapat den personliga mallen och hon känner sig därför osäker på 
om bedömningarna är de ”rätta” utifrån nivåkraven. L 3 har, för att be-
döma eleverna så rätt och rättvist som möjligt, utvecklat ett system för 
sina bedömningsunderlag, en kontroll som till stor del bygger på att ele-
verna kan visa på flit, ambition och att de har producerat en acceptabel 
mängd inlämningsarbeten. Det är även viktigt för L 3 att kunna visa upp 
för kollegor och skolledning att klasserna hunnit med så många arbets-
moment som möjligt, att de arbetat effektivt och varit flitiga: 

 
Jag har ett eget system. Jag har en pärm för varje grupp och så har jag flikar i 
den då, med namn för varje [ ] och så sätter jag in deras arbeten i pärmen 
och visar dom från början – så här gör jag. Jag tycker det är viktigt att man 
får .. för att kunna bedöma rätt, så vill jag att ni lämnar in era jobb när ter-
minen är slut. Det gäller att fylla sin flik. Denna pärm tar jag med mig ibland 
på lektionerna och säger: -Är det nå´n som ska fylla på här nu?  
 
B: - Dom har alltså .. dom ska alltså in med vissa arbeten? 
 
Ja, det funkade väldigt bra i X-ort [eg.anm.], väldigt bra, för en del dom 
tycker om .. Oh, jag vill fylla så mycket som möjligt. (L 3) 

 
Även L 5 vill framstå som den rättvisa läraren, den lärare som eleverna 
kan ”lita på” när det gäller den kontrollerande funktionen, alltså betyg-
sättning i förhållande till de satta målen. Eleverna ska ”utvecklas”, ”växa” 
i ämnet, en önskan som inte alltid kan realiseras, eftersom L 5 ser att den 
önskan starkt påverkas av de resurser som skolan tilldelas. En del av 
eleverna kommer därför aldrig att nå målen, något L 5 uppgivet verkar 
acceptera och dessutom menar är förutbestämt.  

När eleverna eller klasserna inte är ”studiemotiverade” eller är ”läs-
svaga”, berättar samtliga svensklärare hur de anpassar undervisningen till 
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eleverna så att de har möjlighet att få ett godkänt betyg, vilket hos L 13 
skapat frustration och ilska: 

 
Det är ju egentligen ofattbart att statsmakterna inte har insett vilka oerhörda 
skillnader det finns mellan elever när man föreskriver samma kurskrav för 
dom. Det är egentligen rent absurt, och det måste man ju som lärare då an-
passa sig till och det är en väldigt svår uppgift, eftersom betygskraven är de-
samma. 
 
B: Tycker du att du får färre godkända i en El-klass? 
 
Tycker! Det är ett faktum. Det är klart att det blir så. Det har att göra med 
rekryteringen då, dit kommer ju då relativt läs- och skrivsvaga elever, medan 
relativt duktiga elever väljer Sam. Det är ju det som påverkar i första hand. 
Det är inte så mycket undervisningen det handlar om, utan det är ju då .. ja, 
det är ju då deras förutsättningar.(L 13) 
 

Anpassningen till en ”godkänd-nivå” i de yrkesförberedande klasserna 
visar också på den lärare som gör motstånd mot de formella kraven till 
förmån för den enskilde eleven: 

 
/…/dom kommer, dom sliter och dom tycker inte svenska är så himla kul, 
men jag har sagt att med det här upplägget, så ska dom kunna fixa godkänt 
om dom bara gör uppgifterna, och det ställer dom upp på/…/ (L 15) 
 

Lärares kontrollerande uppgift kan underlättas av hur läromedlen är ut-
formade. L 8 arbetar t.ex. utifrån en modell som bygger på färdigt fakta-
material, ”uppgifter för G och VG” och är, enligt L 8, en individualiserad 
undervisning där eleverna tar eget ansvar. Eleverna ”bockar av” de upp-
gifter de arbetat med i ett studiekort: ”De får själva jobba, komma till oss 
och får rättat och ...” (L 8). I de studieförberedande programmen har 
målen satts högre; här jobbar eleverna med projektarbeten och gruppar-
beten med prov som bedömningsunderlag. ”Målet godkänd” ser olika ut 
beroende på elever och program, samt att ”godkänd” kan pendla mellan 
”svaga” G:n och ”starka” G:n, menar L 8. Hon är också en av de svensk-
lärare som axlar ansvaret att få eleverna godkända på kurserna i svenska: 
”vi ska nå målen”(L 8). Elever är en hop människor som ska ”fösas” mot 
godkänt, speciellt de som inte klarar av godkändnivån: ”nu känns det 
som att jag ansvarar för att dom ska vara godkända” (L 8). L 8 uppfattar 
också bedömningssystemet som ett meningslöst belöningssystem där 
eleverna ”belönas” med graderade betyg för den kunskap de skaffat sig. 
Hon kan dock inte riktigt se en betygsfri skola framför sig, om den sko-
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lan skulle införas: ”skulle vi naturligtvis införa en helt annan pedagogik 
då, då skulle vi lära om och då skulle vi få andra värderingar” (L 8).  

Lärarnas ansvar för att eleverna får godkänt betyg i svenska fram-
kommer även när det gäller de nationella proven som kontrollerar att 
eleverna nått målen. De nationella proven finns i bakgrunden när det 
gäller val av innehåll och arbetssätt i de olika kurserna, och om de rätta 
valen gjorts eliminerar det risken att eleverna inte når godkändnivån. L 7 
är en av de svensklärare som talar om hur hon ”tränar” på de moment 
hon vet kommer på de nationella proven. Hon ångrar att de inte arbetat 
mer med gamla nationella prov, för då skulle eleverna nog haft bättre 
resultat på årets nationella prov. Betygen har också påverkat arbetet på så 
sätt att de elever som riskerar att få ”Icke godkänd” på sina kunskaper 
ofta erbjuds kompletterande uppgifter och/eller samtal för att nå ”ett 
godkänt”, vilket innebär merarbete för lärarna. 

Modersmålet, språket, är en stor del av individens identitet, språket 
är ”jaget” och det går därför inte att betygsätta och bedöma en person 
som IG, menar L 14. Hon tvingas dock ibland av uppnåendemålen att 
göra detta. Prov i svenska behövs inte heller, anser L 14, hon hinner se 
elevernas utveckling i svenska ändå p.g.a. att kurserna är långa med om-
fattande skriftlig produktion och muntliga arbeten.  

När svensklärare poängterar hur de målformulerade betygen fått be-
tydelse för och styr undervisningens innehåll och arbetssätt, talar de om 
hur de anpassar undervisningen till en mål- och resultatstyrd gymnasie-
skola. De talar också om ett orättvist betygsystem som gör att en del 
elever aldrig kan nå kursmålen.  

 

Effektivisering via moment 

När svensklärare talar om hur svenskämnets innehåll och arbetssätt be-
står av moment som de anser sig tvungna arbeta med och hinna med 
inom viss utsatt tid, har effektivisering som ideal integrerats i den peda-
gogiska verksamheten. Svensklärarnas utsagor kring ett momentutformat 
svenskämne kopplas alltid till en tidsaspekt. Kravet att hinna med samtli-
ga moment inom utsatt tid ger maximal utdelning i effektivitet. Lärarna 
kan konkret visa på ett effektivt arbete genom att bocka av genomförda 
moment, vilka i stort sett följer läroböckernas indelningar i olika avsnitt 
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och uppdelningen i litteratur och språk.16 När svensklärare talar om det 
momentutformade svenskämnet formuleras dessa moment som avgrän-
sade normaliteter: 
 

/…/svenska B har ju ändå visst mål som vi här är överens om att svenska B 
ska ha, och det är ju då litteraturhistoriens kurs i stort sett, från Antiken 
fram till idag. Sen är det fråga om att kunna argumentera, att kunna utreda, 
att kunna hålla olika stilistiska nivåer, och att kunna både då skriftligt och 
muntligt. Och sen tillkommer då ett kriterium där det handlar om männi-
skan och språket, språkets släktdrag och det här /…/Och ”Språket och 
människan” har vi i flera års tid jobbat i grupp med och det har fungerat rätt 
så bra i alla klasser där man fått dela i grupper och ta olika avdelningar. (L 1) 

 
Ja, då gör jag så att jag [ ] att jag har rubriker ”ordkunskap”, ”grammatik”, 
olika moment där man får då instruktioner hur man ska göra, vilka böcker 
man ska använda, och så får dom själva göra det och komma tillbaks till ett 
förhör då eller en redovisning av nå´t slag. /…/ Ja, alltså det är A- och B-
kursen i så fall. (L 6) 

 
Svenskämnet utformas olika i de studieförberedande klasser L 18 under-
visar i på grund av i vilken ordning momenten läses, hur han betonar 
delarna i momenten och på den tid som avsätts för de olika momenten i 
de olika klasserna. Han har dock aldrig uteslutit något moment som en-
ligt den lokala kursplanen ska vara med i A-kursen. Han skulle gärna 
velat ha fler muntliga övningar i de ettor han undervisar, men vet att ”för 
de här eleverna ligger det tidigt i tvåan ett stort avsnitt om muntlig fram-
ställning”(L 18), och därför väljer han bort fler muntliga övningar. L 19 
följer den preciserade lokala kursplanens moment, där inga moment 
stryks. Däremot kan den avsatta tiden för de olika momenten skifta: 
 

                                                           
16 Läroböckerna i litteratur följer ofta en kronologisk avsnittsindelning från den 
äldsta litteraturen till litteraturen efter 1945 (t.ex. Dikten och vi och Litterturen genom 
tiderna), men de kan även vara indelade i temaområden (t.ex. Språk och litteratur). 
Exempel på avsnittsindelningar: Sammanfatta och referera, Argumentera, 
Rapportera (t.ex. Svenska uppslag); Mod, Kärlek, Myt och saga  (t.ex. Språket och 
människan); Skriva, Tala, Språkhistoria, Fult språk, Grammatik (t.ex. Svenska timmar, 
språket) 
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och sen brukar jag avsluta med grammatik, som jag tycker är tråkigt och 
som eleverna också tycker är tråkigt, då gör jag det i slutet av terminen. 
 
B: Men känner du att du vill ha med det i alla fall? 
 
Njaa, det står ju i kursplanen att det ska vara med, så då tar vi upp det, men 
det är ju en repetition av högstadiet där dom har gjort samma sak. Större 
ambitioner har jag inte, för jag vet att grammatik går in som bara ett abstrakt 
ämne /…/  
 
B: Om det är så att du inte hinner med nå´t av dom här momenten, vilket 
moment är det då som försvinner i A-kursen? Ibland så tar ju tiden slut … 
 
Ja, men det är  . . . det är ingenting som inte hinns med, utan då är det snara-
re så att det inte får så mycket tid som det skulle göra. (L 19) 

 
Ofta beskriver svensklärare i undersökningen (t.ex. L 1, L 3, L 7) hur de 
startar och avslutar arbetsområden med uttrycket ”kör” moment, t.ex. 
”kör Romantiken”, ett uttryck som ger bilden av ett statiskt ämnesinne-
håll inom kursens ram, något som ”måste göras” och som ska göras 
inom utsatt tid. Ordet ger också bilden av hur lärare och elever startar ett 
arbetsmoment och kör mot ett mål. Lärare 3 beskriver detta på följande 
sätt:  

 
så att säga, så jag kör /…/ Då gäller det att få igång eleverna så dom hinner 
ikapp, så dom hinner sitt program, så att säga /…/ den måste man ju också 
träna på, man måste ju veta/…/Så´nt måste man gå igenom, tycker jag, an-
nars är det ojust. /…/det står ju att man ska göra det.(L 3)  
 

Eller som när L 1 talar om sitt momentutformade svenskämne: ”nu ska 
vi jobba med ordkunskap, för ni behöver det. Det är faktiskt nå´nting 
som är jätteviktigt att ha ord och så kör vi” (L 1). Även L 1 och L 17 
”kör” olika moment som knyts samman i större arbetsområden, och när 
L 3 talar om hur hon ”kör” arbetsområden, använder hon ordet ”mall” 
för att beskriva det momentutformade innehållet. Lärare 7 ger exempel 
på moment som hon ”kör” i A-kursen. Det kan vara olika teman eller 
innehållsavsnitt som hon formulerar på samma sätt som flera lärome-
delsförlag formulerar avsnittsrubrikerna i sina läromedel t.ex. ”Berätta 
och beskriva”, ”Ordkunskap” eller ”Barn förr och nu”: 
 

Jag ska ta den då i årskurs ett, därför att varje år i ettan, så har det tydligen 
varit länge då, gjort så att dom har jobbat med ”Barn förr och nu”, och jag 
vinklade det där lite grann förra året och kallade det för ”Generationer 



 56 

möts” i och med att jag hade historia också, va. Och så kopplade vi ihop det 
med andra världskriget, för jag insåg att det här med personer att intervjua 
före 30-talet dom fanns snart inte i våra elevers värld, va. (L 7) 

 
När L 7 talar om ämnesinnehåll formuleras även färdigheter som mo-
ment i svenskämnet. ”Det muntliga”, ett av många moment, tränas ge-
nom redovisningar i olika former. L 7 kan även formulera arbetet med de 
olika momenten som att de ”läser” eller med ord främst kopplade till 
idrottsvärlden såsom att eleverna ”tränar” olika arbetsområden och fär-
digheter. Hon ”läser” svenska språkets historia och språksociologi, och 
hon låter eleverna ”träna” t.ex. argumentation och reportageskrivning. 
Hennes svenskämne framstår som tidspressat och starkt momentutfor-
mat: ”Vi hinner nog fram till och med romantiken” (L 7). L 4 ser att 
även social träning, det som ska skapa trygghet och att eleverna lär känna 
varandra, numera kan föras till de moment som ska hinnas med i A-
kursen i svenska. L 15 talar om ”skelett”, moment som ska hinnas med 
och som ”körs” på alla program, t.ex. färdighetsträning, och L 19 använ-
der ordet ”bas” när han beskriver sitt momentutformade svenskämne. 

De olika momenten kan också kombineras så att de skapar en tema-
tisk helhet, gärna tillsammans med arbetsområden i andra ämnen. L 7 
kombinerar ofta ihop historieämnets innehåll med svenskämnet på så 
sätt att hon låter historiska skeenden kopplas ihop med moment i 
svenskämnet, t.ex. ”genreskrivande” och ”tala inför grupp”. En historisk 
händelse får ofta ge inspiration till uppsatsskrivande. När svenskämnet 
inte löper parallellt med annat SO-ämne, tycker L 7 att svenskämnet står 
isolerat. Genom att koppla samman färdighetsämnet svenska med andra 
ämnen, kan eleverna gå djupare in i texter och arbetsområden, anser hon. 
På samma sätt försöker L 2 knyta samman olika moment i svenska för 
att effektivisera undervisningen och skapa en tematisk helhet. Till exem-
pel så knyts momentet ”Massmedia” ihop med momentet ”Medeltiden”, 
så att fakta kring medeltiden redovisas på ett ”massmedialt sätt”:  

 
på nå´t vis massmedialt – TV-program, radioprogram, tidning, ja .. redovisa  
Medeltiden, /…/ vi berättar lite grann om Medeltiden och så får dom lik-
som välja att fördjupa sig och så ska det här redovisas på ett massmedialt 
sätt, vi knyter ihop det så/…/ Så kommer Romantiken, då tittar vi på Fran-
kenstein, vi pratar om romantik, vi pratar.. går tillbaka lite grann i massme-
dia och pratar lite filmkunskap och filmanalys och så analyserar vi filmen ut-
ifrån det, men också utifrån romantiska drag och jobbar med analys då, hur 
man gör och vad man tänker på. (L 2) 
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Vissa moment kan kännas påtvingade och kan därför också kännas onö-
diga. ”ordkunskap, grammatik, lite grann, jag brukar inte ta det så himla .. 
/…/ Skriva så här lite .. recensioner .. hatar det, jag har läst tusen recen-
sioner, få är bra” (L 16). Grammatikavsnitten är ett moment som L 8 
skulle kunna utesluta inom svenskämnet. Hon arbetar med grammatik 
endast som service till de främmande språken, vilket även L 12 gör. L 8 
”kör” grammatik, men anser att grammatik framför allt kommer in i 
arbetet genom de skriftliga uppgifter som eleverna gör. Hon känner sig 
också tvingad att arbeta med vissa litteraturmoment, ett krav på ”finkul-
tur” och ”vuxenkultur”, vilket hon som lärare i svenska ska förmedla till 
eleverna, något som känns irrelevant. ”Det känns som man kastar på 
dom en sorts förgyllning, kultur . . .” (L 8) 

När lärarna i undersökningen talar om hur undervisningen i svenska 
utgår från ett innehåll och arbetssätt som är formerat i olika moment 
som ”ska hinnas med” och som de ”kör”, talar de om ett till läromedel 
och tradition bundet ämnesinnehåll. I en mål- och resultatstyrd skola kan 
effektivitet mätas genom att en mängd moment klarats av inom utsatt 
tid. Deras utsagor om undervisning utifrån moment verkar också handla 
om ett inte alltför flexibelt innehåll och oron att mista en ämnestradition, 
något av svenskämnets ”själ”. Reaktionen mot effektivitet och moment-
utformad undervisning kommer när svensklärare talar om att skapa me-
ning med undervisningen och det pedagogiska arbetet.  

Att skapa mening   

Att skapa mening med och i undervisning har under senare år lyfts fram 
inom didaktisk forskning mycket på grund av förändrat fokus mot indi-
viden. Meningsskapande står i relation till lärares undervisningsval och 
formar på så sätt också olika innehåll. Att göra meningsfulla val kan för-
klaras utifrån lärares ambitioner, vilket Per Olov Svedner (1999: 10 ff) 
gör. Han ser hur det utformas en mängd olika svenskämnen i ungdoms-
skolan utifrån lärares ambitioner och att dessa undervisningsval påverkas 
av en mängd faktorer som har sin grund i mötet mellan elever och lärare 
i undervisningssituationen. Anders Persson (2004: 160 ff) menar däremot 
att det är olika skolkulturer – tvångskultur, karriärkultur och kunskaps-
kultur – som framför allt genererar variationer och förhållningssätt till 
det pedagogiska arbetet. 
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Att skapa mening med det pedagogiska arbetet och undervisningen 
i svenska ska relateras till vilka kunskaper svensklärarna vill att eleverna 
ska få med sig när de lämnar gymnasieskolan. Det kan även kopplas till 
uppdraget och vad lärare menar med ett ”gott” arbete eller ”god” under-
visning och kvalitet. Kvalitet, liksom andra begrepp, är dock socialt och 
kulturellt konstruerat, vilket innebär att det kan finnas lika många be-
greppsinnehåll som det finns användare av begreppet. Därför menar 
Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (2001), att vi istället för 
kvalitet bör tala om meningsskapande i dialog med andra. De menar att 
begreppet kvalitet har fått så högt värde inom det pedagogiska fältet att 
det sällan eller aldrig ifrågasätts, därför behövs en dekonstruktion av 
kvalitetsbegreppet och en ny diskurs: diskursen om meningsskapande 
(2001: 131 ff).  Först när vi diskuterat och dekonstruerat begreppet 
kopplat till kulturell kontext, kan vi få förståelse för och bedöma den 
pedagogiska verksamheten (2001: 157 ff). Lev Vygotskij (1986/2001) 
uppmärksammade redan i början av 1900-talet det sociokulturella sam-
manhangets betydelse för verksamheter och specifikt språkets betydelse. 
Det är i meningsfulla sammanhang som kunskap skapas genom språket 
och i dialogen med andra. Att kunskap skapas i dialog med andra i socia-
la och kulturella sammanhang har framför allt uppmärksammats under 
1990-talet. När Gunilla Molloy i sin avhandling Läraren – Litteraturen – 
Eleven (2002) försöker förstå elevers receptionsprocess som meningsska-
pande, har hon bland andra inspirerats av Olga Dysthe (1996), som vill 
lyfta samtliga elevers tankar och erfarenheter i dialog för att på så sätt 
skapa ett meningsbärande läranderum. Nils-Erik Nilsson och Sten-Olof 
Ullström utgår också från betydelsen av sociala och kulturella kontexters 
betydelse när de i Läsares läsning (2000) utifrån ett ämnesdidaktiskt per-
spektiv försöker skapa förståelse för läsprocessen som meningsskapande 
aktivitet. Även Maria Ulfgard (2002) och Birgitta Bommarco (2006) vill 
med sina studier kring läsning och litteraturreception visa på vikten av 
litteratursamtalet som redskap för att skapa mening med det lästa.  

Människan skapar också meningsfulla aktiviteter genom den inre di-
alog som hon ständigt för med alla sorters texter. De ger henne kunska-
per och erfarenheter som är meningsbärande. Att skapa mening med det 
pedagogiska arbetet är för svensklärare i undersökningen att skapa me-
ning i ett större sammanhang. Meningsfull undervisning är att ge elever-
na av lärarens egen livskunskap och se till att de får sådana kunskaper 
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som de har direkt nytta av i livet. Att skapa mening är också att fostra 
eleverna via innehåll och arbetssätt in i en värde- och normgemenskap i 
ett samhälle med demokratiska grundvärderingar. När lärare i undersök-
ningen talar om meningsskapande undervisning ses ofta traditionell, in-
stitutionaliserande undervisning och kunskap som dess motsats.  

Lärarnas bakgrund, livssituation och/eller de erfarenheter som de 
fått i livet färgar av sig på sådant de värdesätter och som då får återverk-
ningar i den konkreta undervisningen. Att skapa mening med undervis-
ningen är också nära kopplat till hur läraren skapar motivation för arbe-
tet i svenska. Meningen med arbetet i svenska erhålls genom att engagera 
eleverna med en rolig och trevlig undervisning. Samtliga lärare talar om 
hur viktigt det är att skapa bra stämning i klasserna och ett gott samarbe-
te med eleverna som bygger på tillit och förståelse för att nå de uppställ-
da kunskapsmålen. Målet med undervisningen är också att eleverna ut-
vecklas, växer (L 1, L 2, L 3), att de stärker sitt självförtroende och kan 
hävda sig i samhället genom att de i ämnet svenska får kännedom om 
bl.a. språkets betydelse för individens utveckling. Målet med en menings-
full undervisning i svenska blir därför för flera av undersökningens lärare 
(t.ex. L 1, L 2, L 3) ett socialt fostransprojekt där eleverna genom inne-
håll och arbetssätt kan växa som individer. Ibland fungerar tankarna 
kring en målformulerad undervisning som väckarklocka för vad som är 
meningsfull undervisning: 

 
Jo, jag måste ju själv veta också, veta målet själv, vad jag håller på med. Vad 
går det ut på? Varför? För de frågorna får man – varför ska vi läsa det här? 
Det ska man kunna svara på. Ibland kanske man undrar – vad är det för 
mening med det här? Då kanske det inte är så viktigt egentligen. (L 3) 

 
L 13 anser sin uppgift i skolan vara att förmedla den ”bästa” kunskapen 
till eleverna. Den kunskapen bottnar i en ambition att förmedla och del-
ge eleverna av den ämneskunskap och den livskunskap han själv fått med 
åren genom sitt intresse för litteratur, litteraturhistoria och filosofi. Me-
ningen med undervisningen är det filosofiska djup L 13 vill förmedla till 
eleverna samt att han ser att eleverna får insikter genom de litterära dis-
kussionerna. Han vill att eleverna efter avslutad utbildning ska gå ut i 
livet: ”med viss orientering i tillvaron genom litteraturen /…/ fortsätter 
att läsa /…/ fått en god allmänbildning som gör att dom kan gå ut i livet 
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och känna sig som någorlunda bildade människor /…/ viss skrivförmå-
ga” (L 13).  

L 1 berättar om sin familjesituation, vilken fått henne att klart ta 
ställning för ett specifikt innehåll i svenskundervisningen. Genom sina 
egna erfarenheter har hon sett hur människor kan hamna i underläge om 
de inte kan hantera kommunikationen med t.ex. myndighetspersoner. 
Eleverna ska inte riskera att hamna i underläge på grund av dålig kom-
munikativ kompetens. Färdighetsmomenten i svenskämnet, såsom att 
arbeta med praktiska, formella skrivelser, blir därför viktiga och skapar 
mening med undervisningen. Hennes svenskämne blir på så sätt ett etiskt 
och socialt fostransprojekt där eleverna tränas i färdigheter som främjar 
kommunikation för att de ska kunna hävda sig i samhället. Hon är klart 
medveten om att hennes egen livssituation färgar av sig på hennes 
svenskämne: 

 
Det gör det. Om jag säger som så att … en årskurs tre, så tycker jag defini-
tivt att dom ska, oavsett om det är fordonskillar eller om det är naturvetare, 
så tycker jag dom ska ha ett visst hum om att kunna göra en skadeanmälan. 
I nå´n trea så fick dom välja pröva på att titta på en deklaration, att liksom 
ha ett grepp om hur det där skulle hanteras. Alltså gärna formella skrivelser, 
tycker jag. /…/ Det här kommer de antagligen kanske måsta göra tyvärr, då 
ska inte det här kännas som … att jag hellre struntar i det för jag kan inte ta 
itu med det, för jag tycker ju själv att det är svårt. Men det tar lite tid. Det 
försöker jag nog få … skriva brev där dom kanske söker jobb .. eller försö-
ker tala om för någon utomstående hur situationen ser ut. (L 1) 

 
Att arbeta medvetet med diskussionen i svenskundervisningen, är en 
ambition att utveckla elevernas sociala och kommunikativa kompetens:  
 

I enskilda moment, i enskilda elevers utveckling, att jag verkligen för- 
söker få folk att … att kunna både tala och skriva så att mottagaren  
förstår vad dom säger. /…/ att reflektera kritiskt över skrivna och  
talade saker då. /…/ Kunna ta en diskussion med vettiga argument,  
inte bara säga: Det är åt helvete! /…/ alltså i trean när dom går ut, så är 
dom ofta väldigt socialt kompetenta på ett sätt, /…/ 
 
B: Skulle du ha jobbat på det sättet för tio år sen? 
 
Nä, det tror jag inte /…/ Jag tror jag skulle varit mer fokuserad vid  
vad dom ska lära sig rent …/…/men i målen står det att dom ska ha en 
översikt över litteraturens historia, och det är ett mycket bra formulerat mål, 
i och med att jag har mycket stor frihet att göra som jag vill.  
/…/ Dom ska vara kritiska, dom ska ha en översikt, dom ska kunna ut-
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trycka sig själva i tal och skrift, så att den som läser och den som lyssnar för-
står. /…/ och sen så ligger det ju mycket i allmän kunskap, kan man säga. 
Allmänbildningen ligger en hel del i svenskan också. Talesätt, kultur, åsikter 
är ju mycket intressant att diskutera också. (L 1) 
 

Även L 16 berättar om en undervisning i svenska där hon vill förmedla 
kunskap som ger eleverna ”aha-upplevelser”, insikter om livsförhållan-
den och en undervisning som påverkats av hennes konstnärliga intressen 
och livssituation.  Via litteraturen tror hon sig kunna ge eleverna känslor 
som de kan arbeta vidare med: ”Jag försöker hitta uppgifter som på nå´t 
sätt ska kunna tränga in under huden” (L 16). Hon vill också att eleverna 
ska kunna hantera språket på ett varierande sätt. Sådan undervisning 
samt positiv respons från eleverna på undervisningen ger mening åt hen-
nes uppdrag som svensklärare på gymnasiet. Men L 16 talar också om 
det meningsfulla arbetets motsats. Hon tycker att hon som svensklärare 
”tömmer” sig både känslomässigt och kunskapsmässigt, och är trött på 
sitt uppdrag att ”lura i folk kunskaper, lura folk att motivera sig” (L 16). 
Hon ser en del av sitt uppdrag som lärare att förmedla ett innehåll i 
svenska som många elever inte vill ha och hon känner sig också tvingad 
att arbeta med ett innehåll på ett sätt som är svårt att motivera eleverna 
till. Meningen med arbetet innebär alltså motsatsen – ett för både läraren 
och eleverna meningsfullt innehåll och arbetssätt.  

Meningsfull och rolig undervisning för L 12 är när hon lyckas 
genomföra det arbete hon planerat genom att få in så många moment 
som möjligt i samma arbetsområde. Hon arbetar mycket utifrån littera-
turteman till vilka hon kopplar läsa, tala, skriva, lyssna samt rollspel, dis-
kussioner och användning av dator: 

 
 Hemskt roligt! Så stimulerande, jag orkar vara lärare i tio år till! /…/ Det 
var det jag kanske tycker som varit det riktigt meningsfulla, där jag känner 
att här har all min utbildning verkligen fått komma till sin rätt. /…/ Jag fick 
in alla moment /…/ Det enda jag inte fick in då av undermoment, det var 
nå´n form av grammatik, men jag rättade ju …/…/ Så där fick jag in allt. 
Oj, så roligt det var! (L 12) 

 
Meningen med undervisningen är att ge eleverna av den egna livskun-
skapen och glädjen i att söka kunskap, samt när hon inspirerat eleverna 
och handlett dem till goda skrivare, skrivare som ”blir respekterade för 
att språket är någorlunda korrekt” (L 12).  
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Även för L 19 är meningen med undervisningen att ge av sin livs-
kunskap. Han tror dock inte han skulle kunna ”förmedla” sin livskun-
skap och sin syn på kunskap till de elever som går på de yrkesförbere-
dande programmen. Han vill arbeta med elever som ger honom intellek-
tuell stimulans, vilket ger honom mening med arbetet som svensklärare. 
På de yrkesförberedande programmen skulle han däremot ”kanske 
tvingas använda mycket mer av mina pedagogiska kunskaper att fånga 
eleverna” (L 19). L 20, L 14 och L 5 vill ge eleverna sådan undervisning 
som ger dem insikter, stimulerar analytiskt tänkande och får dem att 
utveckla sitt självförtroende. Detta kan de få genom språket och litteratu-
ren, ”hörnstenarna” i svenskämnet, som några av lärarna uttrycker det, 
men framför allt gäller det att ”tro på” det man gör och att därmed hitta 
mening i arbetet och med undervisningen: 

 
Det är ju ens egen tro och erfarenhet på vad som är viktigt att behärska när 
det gäller språket. När det gäller tala, läsa, skriva, vad dom behöver för att 
klara sig framför allt som samhällsmedborgare, men även för vidare studier. 
Det är väl det som jag tycker formar ens egna ideologier på det sättet. Och 
det är klart, det har ju å´göra med ens egna personliga bakgrund, det har å´ 
göra med naturligtvis samarbetet med kollegor, där man utbyter tankar och 
idéer och .. det är så mycket som ska .. Man måste tro på det man gör, man 
kan ju inte gå och säga att nu ska vi lära oss det här för att vi ska lära oss det, 
då blir det ju inte roligt för nå´n, utan man måste ändå tro att det här har en 
mening. Det är det som styr. (L 4) 

Sammanfattning 

En mål- och resultatstyrd skola i ett senmodernt samhälle, är den över-
gripande pedagogiska och organisatoriska idé som framför allt påverkar 
svenskämnets innehåll och arbetssätt. Ord som effektivitet, flexibilitet 
och individualisering får därför när svensklärare talar om det pedagogiska 
arbetet, ytterligare innebörder.  

Lärare har fått i uppdrag att skapa förutsättningar för eleverna, oav-
sett program eller inriktning, att nå de fastställda kursmålen. Samtliga 
svensklärare i undersökningen talar om hur de på olika sätt väljer strate-
gier för att så effektivt som möjligt ge eleverna möjlighet att nå dessa mål 
och eliminera hinder som kan omöjliggöra arbetet. Det har för några 
lärare till och med blivit ett personligt ansvar när effektivitet premieras. 
De tror på idén att alla elever kan nå de krav som ställs, för det är ett 
uppdrag de arbetar utifrån. Men alla når inte målen, så ord som ”för-
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ödande” och ”absurt” återkommer när de talar om svenskämnets utform-

ning kopplat till kraven om måluppfyllande och ett enhetligt svenskämne 

(t.ex. L 6, L 8, L 9). Eleverna uppmanas att sträva mot de högre betygen 
med uttryck som kan kopplas till idrottsspråket, till prestation och kon-
kurrens: ”ta ett steg till”, ”höja ribban” m.fl.  

Påståenden om att det målrelaterade betygssystemet egentligen inte 
fungerar rättvist mellan programmen och att svensklärarna därför utfor-
mar egna relativa betygssystem, kan förstås utifrån agerandet att elimine-
ra oron för att eleverna inte når kursmålen i svenska.  Svensklärarna 
formar egna dolda kriterier grundade i mångårig erfarenhet av bedöm-
ningar satta i relation till varandra och de vet, eller har en känsla av, var 
de olika betygsnivåerna ligger. De utvecklar på så sätt ett eget målrelate-
rat betygssystem kopplat till de elever och elevgrupper de undervisar. 
Svensklärarnas engagerande tal om de målrelaterade betygen visar att det 
fortfarande finns två verksamma betygssystem inom gymnasieskolan, det 
relativa och det målrelaterade. 

Bengt Selghed (2004) menar i sin undersökning om hur lärare erfar 
betygssystemet och hur de tillämpar det i sin yrkesutövning, att lärare i 
grundskolan har haft svårt att förstå det nya mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemets intentioner. Förändringen eller övergången från ett rela-
tivt betygssystem till ett kriterierelaterat verkar inte ha accepterats fullt ut, 
vilket Selghed ser som att lärarna inte har getts tillräckliga förutsättningar 
för att skapa förståelse kring betygssystemet. De verkar vilja ha ett be-
tygssystem som klart anger mål- och kravbeskrivningar och inget öppet, 
tolkningsbart betygssystem. De anser sig dock ha stöd av systemet i sin 
yrkesutövning genom att de använder målbeskrivningarna som verktyg 
för undervisningsplanering tillsammans med eleverna, som stöd vid ut-
vecklingssamtal med föräldrar, som stöd i sin professionalism i och med 
att de formulerar synliga mål för sin undervisning och som påtryck-
ningsmedel för att få eleverna engagerade i skolarbete (2004: 138 ff). På 
samma sätt verkar de målrelaterade betygen fungera som stöd för gym-
nasielärarna i min undersökning.  

När svensklärare talar om hur de ”tränar” eleverna inför de natio-
nella proven, kan det förstås som ytterligare en strategi att eliminera ris-
ken att eleverna inte når godkändnivån. Har eleverna klarat godkänt på 
dessa prov, så eliminerar det också merarbete för lärarna. Hur bedöm-
ningarna på de nationella proven utformas, styr då också undervisningen. 
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Andy Hargreaves (2004) menar att lärarna agerar som offer i kunskaps-
samhället, eftersom de lägger på sig skuld och skam när de inte lyckas 
skapa de förutsättningar som krävs för elevernas kunskapande. Hargrea-
ves lärare upptäckte t.ex. att de la ner ”alltmer tid åt att träna barnen för 
standardprov i stället för att främja ett djupgående lärande”(2004: 114). 
Gymnasielärare i min undersökning talar mycket om hur de försöker få 
eleverna att ”nå målen”, och följden av ett misslyckande – att inte kunna 
sätta godkänd på eleverna inom utsatt tid, blir då skuld- och skambelagt. 
De blir på så sätt kunskapssamhällets offer. Anpassningen till elevernas 
förutsättningar, alltså en omedveten eller medveten sänkning av kun-
skapskraven, kan ses som lärares reaktion mot ett standardiserat betygs-
system.  

Kursmålen som ska ligga till grund för undervisningen i svenska på 
gymnasieskolans samtliga program talar lärarna i undersökningen ofta 
om. Programmålen talar de sällan eller aldrig om. Dessa mål verkar ha 
underordnats den gemensamma kursplanen i kärnämnet svenska. Ele-
vernas inflytande över sin utbildnings utformning, vilket påpekas i skol-
lagen, har i svensklärarnas utsagor underordnats organisationsidén där 
samarbete mellan lärarna i ett arbetslag prioriterats. De gemensamma 
kursplanerna i kärnämnet svenska verkar på så sätt hämmande på elever-
nas inflytande över undervisningen. 

Oron att undervisningen kan bli alltför flexibel motarbetas av struk-
tur och ämnestradition. Svenskämnet blir inte sällan ett formalistiskt 
svenskämne, där mallar eller mönster ligger till grund för innehåll och 
arbetssätt, något som ofta uttrycks med att undervisningen håller sig 
”inom ramarna” eller att lärarna framhåller betydelsen av baskunskaper. 
Motståndet mot en alltför omfattande förändring av svenskämnet kan 
också vara en undervisning och organisation av svenskämnets innehåll 
och arbetssätt i s.k. moment starkt kopplade till traditionell ämneskon-
ception, kursplan och läroböckernas avsnittsindelningar. Den ”frihet” i 
styrdokumentens skrivningar som svensklärarna talar om och som kan 
mynna ut i alltför ”luddigt” innehåll, kan få struktur genom bevarandet 
och/eller införandet av ett momentbaserat svenskämne. Det kan också 
förhindra alltför mycket ”snuttifiering”(L 4) av undervisningen. 

När svensklärare ”kör” moment, som ska hinnas med på utsatt tid, 
tenderar innehåll och varierat arbetssätt att bli reproducerande om de 
upplevs fungera bra och om de upplevs skapa ett ”nytt” svenskämne 
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som kontrasterar det ”gamla” traditionella. Det momentutformade 
svenskämnet ger med sin kombination av innehåll och arbetssätt, fakta-
kunskap och färdighet, mest utdelning i effektivitet. Det är ett svensk-
ämne som inte tillåter så mycket enskild frihet i planering och genomfö-
rande, utan det är istället ett svenskämne, på framför allt de studieförbe-
redande programmen, som formats av ett ämnesarbetslag med en funge-
rande samsyn på undervisningen. När pedagogen John Dewey (1997:142 
ff) talar om läraren som bestämmer målen för undervisningen och me-
nar, att när målen är påtvingade bli arbetet mekaniskt och slaviskt, talar 
svensklärarna i undersökningen om en momentutformad undervisning. 
Undervisningsvalen framstår i deras utsagor som bundna och mekaniska. 
I momenten smälter dock arbetssätt, färdighetsträning och stoff ofta 
samman och ger effektiva arbetsområden, som då upplevs som flexibla 
med varierande innehåll och arbetssätt.  

Utsagorna om hur diskussionen alltmer används som redskap att nå 
kunskap, kan också förstås utifrån arbetsbesparing när svensklärare vill 
undvika tids- och arbetskrävande skriftliga inlämningsarbeten. Att träna 
färdigheter såsom att diskutera, att tala inför grupp, är att träna kommu-
nikativ färdighet, en kunskap som platsar i en skola som ska finnas till 
för alla. Filmen som berättarmedium får ofta ersätta skönlitteraturens 
berättande. Det kan förstås som en anpassning till många elevers 
bristande läsförmåga, men det kan också förstås som en möjlighet för 
samtliga elever i en skola för alla, att ta del av andra kulturer och männi-
skors erfarenheter via berättande. Detta, ”det muntliga” (L 2), ger då 
samtliga elever möjlighet att delta i diskussionen kring det berättade och 
kan även eliminera oron för att elever som är lässvaga inte når betyget 
godkänd.   

Lärarna talar ofta om hur de ”ser” enskilda elevers, även elevgrup-
pers, förutsättningar och att undervisningens innehåll och arbetssätt där-
för utformas olika i olika klasser/grupper på gymnasieskolans olika pro-
gram. De talar dock aldrig om enskilda individer utan oftast om ”pro-
gram” och ”klass”, och använder dessa ord på ett sätt som gör att ele-
verna kan uppfattas som ett homogent kollektiv, vilket kan bidra till att 
en enskild elev riskerar att t.ex. stämplas som ”inte studiemotiverad”. 
Infärgning av kärnämnet svenska mot program framstår som en anpass-
ning till tron på att hela klasser/grupper, alla individer som valt ett visst 
program, bör ha eller kan ta till sig ett visst innehåll och arbetssätt. 
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Att det utvecklats olika svenskämnen inom skolan utifrån elevgrup-
per och lärares ämnesfokus och intressen, är ett välkänt faktum inom 
ämnesdidaktisk forskning. Den tredelning av ämnets innehåll och som 
kanske fått mest genomslag är den som pedagogiska gruppen i Lund 
gjorde under 1980-talet. Svenskämnet delades in i ett färdighetsämne, ett 
litteraturhistoriskt bildningsämne och ett erfarenhetspedagogiskt ämne 
(Malmgren 1996:69 ff).  Gun Malmgren (1992) använder sig av den in-
delningen när hon diskuterar och förklarar hur det i olika gymnasieklas-
ser utvecklats olika svenskämnen beroende av elevers vardagskultur 
kopplat till undervisningen i svenska på gymnasiet. Lotta Bergman (2007) 
studerar 15 år senare svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser och 
kan konstatera att undervisningen i svenska till stor del påverkas av äm-
nestradition trots viljan att förändra. Svenskämnet är också ett ämne där 
framför allt färdigheter tränas. Svensklärarna i min undersökning talar 
om hur en mängd olika svenskämnen skapats p.g.a. organisationen och 
de krav på infärgning mot programmålen som ställts, samt en anpassning 
till olika elever och elevgruppers förutsättningar för att nå kursmålen och 
få godkända betyg.  

En meningsfull undervisning är när undersökningens svensklärare 
kan ge eleverna av sin livskunskap och sin bildning. Lärarnas bakgrund, 
livssituation och intressen blir därför faktorer som starkt påverkar arbete 
och undervisning. Svenskämnet kan på så sätt bli ett ämne där den en-
skilde lärarens intentioner och känsla för meningsfullhet i arbetet kan få 
utrymme. Detta bidrar då också till att svenska på gymnasiet kan få ka-
raktär av etiskt kärnämne.  

II:2  Skolan ett socialt fält 
När svensklärarna i undersökningen talar om sitt yrkesliv och sin ämnes-
konception, visar sig inte bara verksamheten i gymnasieskolan utan även 
maktrelationer, värden och normer, samt lärarnas förhållande till tid och 
förändring. På vilka sätt framträder då maktrelationer i deras utsagor? På 
vilka sätt framträder normer och värden? Pierre Bourdieu menar att bak-
om varje enskilt uttalande kan vi finna maktstrukturer och värderingar, 
som också visar sig i praktiska handlingar (Bourdieu 1994: 251).  Bakom 
varje enskild svensklärares konkreta utsagor om skolans verksamhet och 
vardag, finns maktstrukturer och värderingar, som enligt Bourdieu visar 
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sig i praxis. Jag ger först en redogörelse av mina läsningar av de begrepp 
hos Bourdieu som inspirerat mig och som jag utgår ifrån i min tolkning 
av materialet.  

Teoretiska begrepp  

De teoretiska begrepp som Bourdieu utarbetade och som inspirerat mig i 
tolkningen av mitt empiriska material, är kapital, fält och habitus. När jag 
tolkar mitt material kommer dessa begrepp att samspela, sättas i relation 
till varandra och synliggöra mönster. Begreppen ser jag som begrepp 
med föränderliga innebörder. 

De symboliska och materiella tillgångar som tillskrivs individer och 
grupper kallar Bourdieu för kapital (Bourdieu & Passeron 1990: 71 ff; 
Callewaert 1992: 183 ff). Det finns olika slags kapital, men det symbolis-
ka kapitalet är det kapital som efterfrågas som mest värdefullt i en viss 
grupp eller inom ett visst område. Lärarkall skulle kunna ses som efter-
frågat värde inom skolan som symboliskt och socialt fält, och skulle då 
uppfattas som symboliskt kapital. Att kunna behärska den legitima, gene-
rella kulturen i samhället, den kultur som under lång tid förvaltats av 
samhällets institutioner och tillhandahållits av de dominerande samhälls-
klasserna, ses som kulturellt kapital. Ett visst språkbruk kan ses som kul-
turellt kapital, även bildning i litteratur och musik. Det är detta kapital, 
utbildningskapital, som t.ex. lärare ofta tillskrivs och som de ska förvalta. 
Det kulturella kapitalet kan vara objektiverat (t.ex. konstmuseer), för-
kroppsligat (t.ex. smak, stil) och institutionaliserat (t.ex. examina).  

En tillgång fungerar som symboliskt kapital i de sammanhang där 
den tillerkänns värde. Smak (Bourdieu 1994: 247 ff) blir därför ett viktigt 
distinktionsmärke för att visa vilken klass eller grupp man tillhör. Smak 
förutsätter dessutom avsmak för andras smak. Det finns heller ingen 
egentlig individuell fri vilja när det gäller smak, eftersom de överordnades 
smak ges legitimitet och accepteras som det normala även av de under-
ordnade.  

Habitus är symboliska och kulturella kapital som förkroppsligats. 
Habitus tar sig konkreta uttryck och visar sig i våra praktiker såsom 
språk, klädstil, byggnaders konstruktion, organisation m.m. och finns 
kopplad till bestämda positioner, kopplade till fält (Callewaert 1992: 17 
ff). En lärares habitus är alltså kopplad till bestämda positioner inom 
fältet skola, där vissa värden och normer ges status och strävas efter. 
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Sociala betingelser begränsar inom fältet och påverkar således habitus. 
Till exempel påverkar sociala och ekonomiska faktorer som gäller inom 
skolan lärares habitus så att dessa faktorer ses som värdefulla, något att 
eftersträva.  

Bourdieu (1982/1984) menar att det även finns olika språkliga habi-
tus. Varje språkhandling är beroende av sociala, språkliga dispositioner 
och strukturer, som dels visar sig i habitus, dels i den språkliga markna-
dens sanktioner och censur. Med andra ord, vid olika specifika tillfällen 
används ett av omgivningen och gruppen sanktionerat språk. Ord, ut-
tryck, språkhantering får olika betydelser och acceptans i olika sociala 
grupper, åldersgrupper, kvinnor och män. Mäns språk anses dessutom 
som auktoritativt, det naturliga. Den legitima språkkompetensen blir 
normaliserande och därigenom reproducerande, och i kampen om vil-
ken/vilka samhällsgrupp(er)s språkbruk som ska gälla stiftas språklagar 
av samhällets överordnade grupper, eftersom de är ”auktoriserade att tala 
med auktoritet”(Bourdieu 1982/1984: 46). Genom språket ses världen 
och de gruppers språk som ges legitimitet, får också legitimitet att tolka 
hur världen ska förstås. 

Habitus är ett komplicerat begrepp, men habitusteorin är ett sätt att 
se det sociala och kulturella samspelet som ett system av dispositioner 
eller strukturer som ständigt återskapas utifrån sina betingelser. Habitus 
är i grunden en fråga om ekonomi eftersom människors habitus är bero-
ende av ekonomiska förutsättningar och villkor (Callewaert 1992: 20 ff).  
Habitus är alltså kulturmönster kopplat till ekonomiska villkor, men kan 
omstruktureras av utbildning, familjebildning, arbete m.m. Habitus för-
ändras därigenom under människans liv och är ”förmedling mellan tidi-
gare erfarenheter och nutida påverkan” (Lindgren & Torikka 2006: 24). 
Habitus, som visar sig i våra praktiker som förhållningssätt, tar tid att 
forma (Bourdieu 1994: 251 ff). När människor lever under samma vill-
kor, vilket kan gälla för grupper av svensklärare, kan man tala om grupp-
habitus (klasshabitus): samma villkor skapar gemensamma värderingar, 
attityder och idéer (Bourdieu 1992: 33).  

Bourdieu har uppmärksammat det symboliska spel som syftar till att 
erhålla eller befästa makt inom olika sociala grupper. Kamper, strider och 
försvar pågår hela tiden inom det Bourdieu kallar för fält, t.ex. sociala och 
symboliska fält (Bourdieu 1992: 41 ff). Skolan är ett socialt, symboliskt 
och kulturellt fält där makt och försvar realiseras i form av över- och 
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underordning. Utbildning är på samma sätt ett fält i vilket olika aktörer, 
såsom kärnämneslärare, karaktärsämneslärare m.fl., med sina olika kapi-
tal, omedvetet eller medvetet kämpar om positioner. På fälten pågår 
kamper och doxa är det outtalade samförstånd om att det är värt att 
kämpa på fältet (Bourdieu 1992: 42 ff). Den enskilda skolan med sin 
organisation kan ses som ett fält där olika ämnesgrupper strider om ut-
rymmet: 

 
Än så länge sitter vi i princip ämnesvis, men vi har ju .. där finns det ju ock-
så nu skolledningens vision av att flytta oss till dom arbetslag vi sitter i, men 
då ska man bara vara på ett program bara. Och vi för passiv krigsföring där, 
försöker blockera det lite grann. ( L 14) 

 
Svenskämnet kan också ses som ett fält och på detta fält kämpar svensk-
lärare med sina kapital om makten över t.ex. hur ämnet ska utformas 
eller vad som ska vara ämnets kärna: 

 
Inte riktigt konflikt, men ska vi säga … skillnaden mellan dom som tycker 
att grammatik är ett av det centrala i svenskan och vi andra som tycker [ ] 
språket [ ] tar så där fruktansvärt allvarligt på, /…/ alltså olika synsätt skulle 
jag säga. Och sen har det väl också varit lite grann mellan dom som anser att 
salsuppsatser är ett måste i svenskan och dom av oss som anser att det är 
bättre att man skriver nå´nting när man ska skriva /…/ (L 19) 

 
Fältstrider kan alltså pågå mellan en grupp lärare som en inre fältkamp. 
När svensklärare i min undersökning strider för och talar om vikten av 
att t.ex. läsa viss litteratur, har dessa svensklärare som social yrkesgrupp 
samlats kring något som de tror är mycket värdefullt, något som även 
andra bör se på med respekt och uppskattning. Bourdieu anser att tron 
på värdet och principerna för dess upprätthållande leder till reproduce-
rande av fält och värden (Bourdieu 1992: 45; Bourdieu 1994: 153 ff). Ju 
starkare tron på en viss ämneskonception bland svensklärare är, desto 
svårare skulle det då bli för dem att acceptera nytt innehåll och nya ar-
betssätt.  

Donald Broady lyfter i inledningen till Konstens regler (Bourdieu 
2000: 12 f) fram hur Bourdieu hanterar frågan om individernas frihet 
inom etablerade maktstrukturer. Varje agent inom ett fält bidrar till att 
förändra fältets framtid utifrån agentens förmåga till att förändra och de 
möjligheter och förutsättningar som ges. Erling Bjurström (2005: 178 ff) 
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poängterar att Bourdieus kultursociologiska teori inte ska förstås som 
mekanisk och deterministisk. Grunden ser han i de ständiga rörelser och 
förändringar inom de sociala fälten som pågår på grund av kamper mel-
lan de som vill bevara och de som vill förändra positionerna. Enligt 
Bourdieu så har dock alla som agerar på fälten gjort investeringar i dem 
och är därför angelägna om att fälten ska finnas kvar. Bourdieu menar att 
hierarkier kan förändras, men inte fältens principer, fältens grundvalar 
(Bjurström 2005: 185). Aktörerna på fälten kan skifta positioner, medan 
hierarkier består. Spelet och kampen på arenorna/fälten kring t.ex. vär-
den och normer, bidrar till att det sker förändringar. De principer som 
finns i samhället och som kan realiseras i form av över- och underord-
ning, bör då också finnas inom skolan som samhällsinstitution där de 
getts olika innebörder. Värden och normer, kan förändras på ett social 
och kulturell fält beroende av de betingelser som ges och de aktörer som 
agerar på fältet. Kulturellt och symboliskt kapital visar sig i all text, munt-
lig som skriftlig, verbal som icke verbal. Maktrelationer, värden och 
normer visar sig i berättelser, samtal och intervjuer.  

 

II:2.1  Aspekter på kapital, fält och habitus 

Föreställningar om makt 

Makt kan utövas på olika sätt, direkt via till exempel fysiskt våld eller 
indirekt via sociala maktspel och de samhällsstrukturer som byggts upp 
utifrån faktorer såsom kön, ålder, etnicitet, religion. Makt handlar, med 
Bourdieus sätt att se, alltid om att påföra en underordnad grupp eller indi-
vid en känsla av, eller en tro på, sin egen underlägsenhet. På så sätt ska-
pas, bevaras eller befästs maktstrukturers legitimitet i vilken över- och 
underordning accepteras av alla parter. Detta påförande, att få acceptans 
för en given definition av verkligheten och att låta de sociala maktstruk-
turer som fått legitimitet verka, ser Bourdieu som en våldshandling. Den 
pedagogiska verksamheten är ett sådant våldsutövande, menar Bourdieu, 
eftersom den förhärskande kulturens praktiskt verkande värden, normer 
och tolkningar av verkligheten påförs aktörerna inom skolan (Callewaert 
1992: 116 ff). De pedagogiska och/eller yrkesrelaterade val som svensk-
lärare gör är logiska och meningsfulla utifrån de villkor som påverkar 
lärares arbete, t.ex. valet av en momentutformad undervisning eller valet 
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av diskussionen som arbetsbesparande åtgärd (L 1, L 2).  Om förutsätt-
ningar saknas, såsom tid och resurser för att genomföra visst arbete, 
kommer arbetet i praktiken ändå att anpassas till de givna förutsättning-
arna och accepteras. Detta skulle kunna ses som symboliskt våld. Att låta 
dessa våldshandlingar verka, kan vara medvetna och mer eller mindre 
omedvetna maktstrategier. 

Att se styrande mekanismer och strukturer som våldshandlingar ak-
tualiserar frågor kring vem eller vilka som innehar makt att utföra dessa 
våldshandlingar, eller frågor kring maktutövande i demokratier. Chantal 
Mouffe ställer dessa frågor i The Democratic Paradox (2000: 22 ff) och dis-
kuterar hur former för makt som är förenliga med demokratiska värden 
kan konstrueras. I svensklärares utsagor om sitt arbete visar sig en diffus 
makt, en makt som påverkar och styr deras arbete och som inte kan av-
sättas eller ersättas. Det är en makt som i deras utsagor får representeras 
av t.ex. ”organisationen” och ”ekonomin”.  

Organisationen – en diffus makt 

Maktutövning möts oftast av försvar och motstånd i kampen om ut-
rymmet på olika arenor, på olika sociala, symboliska och kulturella fält. 
Skolan är ett socialt, symboliskt och kulturellt fält. Svensklärare arbetar i 
en institution som genomgått och fortfarande genomgår ekonomiska och 
organisatoriska förändringar, vilket undersökningens svensklärare menar 
till stora delar påverkat deras arbete negativt. I deras utsagor framträder 
en diffus styrande makt. Den makten kan representeras av organisatio-
nen, ledningen, ekonomin. Ekonomin överordnas alltid de pedagogiska 
idéerna, vilket svensklärarna i undersökningen på olika sätt ger uttryck 
för: 
 

Alltså dom viktigaste bitarna kan ju inte vi påverka. Dom viktigaste bitarna 
det är då det här som ekonomin alltid får bestämma. 
 
B: Och vad är det för nå´? 
 
Ja, exempelvis att man kan klämma in 33 elever i klassrummet med påföljd 
att om alla är här, vilket egentligen krävs, då har inte alla en sittplats. Då får 
man gå ut och knycka stolar från nå´t annat klassrum, ibland bära ut ett 
bord.  (L 19) 
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Motståndet mot förändringar till det sämre förs av enskilda svensklärare 
via utsagor om skolans organisation och vad den betytt för svensklärares 
arbete inom skolan som socialt och kulturellt fält. Den förs framför allt 
mot skolans ledning, inte så mycket mot de enskilda personerna som 
representanter för en överordnad makt, utan mer mot ”skolledningen”, 
”organisationen” eller ”ekonomin”, som symboler eller representanter 
för den styrande diffusa makten.  

När lärarna talar om organisationsförändringar framstår därför fram-
för allt organisationen i sig som ansvarig för försämringarna och skolled-
ningarna som organisationens förlängda arm. Mats Greiff (2004) menar 
att lärare, som känner att deras yrkesprofessionalism hotas av statens 
krav på förändring och hur det borde vara, kan försvara sig genom mot-
stånd mot allt ”nytt och pådyvlat uppifrån” (2004: 80). 

När svensklärare i undersökningen talar om hur de genom införandet 
av en ny organisation placerats i nya grupper, nya arbetslag och hur dessa 
beslut, fackliga avtal och kommunala bestämmelser påförts dem utan 
deras direkta medverkan i beslutsprocessen, visar de på maktutövning 
med statussänkning och underordning som resultat. Omorganisationen 
har förändrat en yrkeskultur med hög status och med rötter i en litterär 
och språklig bildningstradition. Det kulturella kapital som svensklärare av 
tradition ansetts inneha, ställs nu i och med omorganisation inför en 
kamp om utrymmet inom fältet – skolan. Svensklärarnas motstånd blir 
förutom den direkta negativa reaktionen mot organisationsförändringar-
na, även att framhålla svensklärargruppens tillgångar, deras sociala och 
symboliska kapital. Det är den egna svensklärargruppens goda samarbete, 
som motsats till den splittring de upplever att skolledningen verkar för, 
som ges högt värde när de talar om förändringar i arbetet: 

  
Det är ju väldigt lätt att svenskan tar över, svenskan dominerar  
och vi svensklärare på skolan har haft ett väldigt bra samarbete.  
Vi har kommit väldigt bra sams. Och ja, vi har startat en lokal- 
förening av svensklärarföreningen så att [ ] och så att det har  
väl setts bland andra lärare med lite avund nästan.  
 
B: - Alltså ni har den här gemenskapen? 
 
För att samarbeta å´ sån´t där, snabbt att fatta beslut å´ ..(L 5) 
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Det goda samarbetet menar L 5 att ledningen vill splittra och ersätta med 
ämnesövergripande samarbete och fokusering på programarbetslag. Att 
överhuvudtaget tillhöra en aktiv ämnesgrupp har gett styrka, trygghet 
och status, vilket L 1 ofta poängterar när hon talar om arbetet i skolan. 
Utsagorna visar även på den kamp som pågår mellan lärare och ämnen 
på hennes skola. Den konkreta kampen om arbetsplatser är en kamp om 
utrymmet och status: 

 
Och då sa vi att vi är så ego .. centriska, så vi vill sitta ihop, vi tänker inte 
skicka en av oss tre att sitta med två vikarier, va. Det kan vara elakt, men vi 
tyckte att nu måste vi på nå´t vis se om oss själva … och då blev det så /…/ 
dom får ju komma hit och så, men vi sitter som vi valt.  /…/ 
 
B: - Tycker ni att ni får skolledningens stöd att jobba så här? 
 
Ja, det fick vi, för att det var ju lite diskussion med det där hur vi skulle sitta, 
men det tog slut fort, för vi sa att vi ville sitta så här. /…/ Men då känner vi 
också att SO-avdelningen har ju alltid legat före oss /…/Så då ifjol så sa vi: 
Nu ska vi faktiskt begära! Och nog gick det bra. (L 1) 

 
När samarbetet mellan svensklärare fungerar bra kan de tillsammans 
utöva makt mot andra aktörer inom skolan. Samtliga svensklärare i un-
dersökningen använder ofta kollektiva pronomen när de vill markera 
gruppens styrka i kampen om makten över sin arbetssituation eller kon-
trollen över undervisningens innehåll och arbetssätt: ”vi vill ju vara på, 
som jag sa, praktiska och teoretiska program” (L 11). De framhåller sina 
tillgångar, det symboliska kapital som svensklärare av tradition värnat, 
men även hur de som professionella lärare kan anpassa sig och sin yrkes-
verksamhet till ett postmodernt samhälle. Här visar de att de inte vill 
uppfattas som offer i den kamp om utrymme och status, som utspelas i 
tider av förändringar, utan att de är ”personer med förmåga att motstå 
det i fältet inbyggda tvånget” (Bourdieu 2000: 13). 

När undersökningens svensklärare talar om hur de organiserats i 
programarbetslag, i vilka de som kärnämneslärare kan få känslan att de 
”ägs” av programmen, talar de om kontrasten mellan idé och praxis. 
Deras motstånd mot organisationsförändringar visar sig genom att de 
framhåller hur t.ex. idén om samarbete i programarbetslag inte fungerar 
p.g.a. praktiska svårigheter och det merarbete som lagts på dem. L 7 
pådyvlades organisationen; hon ”föstes ihop” med icke svensklärare i 
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arbetsrum för programarbetslag och talar mycket om de ”andningshål”, 
de små avbrott från läraryrket som måste göras för att ”överleva” i yrket.  
 L 5 är orolig över svenskämnets utveckling på den skola hon arbetar 
och i förlängningen även för sin egen yrkesroll. Det ”maktspråk” som 
hon menar används av skolledningen mot lärarpersonal, speciellt svensk-
lärarna, och de ekonomiska och organisatoriska beslut som tas och som 
berör skolans verksamhet, ser L 5 som ett sätt att försvaga de teoretiska 
ämnena, speciellt svenskämnet:  

 
Att dom tar ifrån oss mer och mer bestämmande. Att dom tar  
ifrån oss teoretiska [ ] teorin. Vi blir snart utplånade. 
 
B: Hur tänker du? 
 
Det kanske är ett problem för vår skola då, t.ex. vi har mist makten  
då, vi har inga pengar, vi har inte ämnesansvariga längre, vi har inte  
pengar till ämnena, utan allt ska ut på programmen. Man hade på  
förslag att vi skulle få programansvariga, det var enbart karaktärs- 
ämneslärare som blev tillfrågade och dom skulle ha hand om våra  
pengar, våra läromedelsinköp. [ ] och då tänker jag att vi blir  
uppätna och det tycker jag är jättetråkigt, alltså. (L 5) 

Krympande ekonomi och merarbete 

Den diffusa makten styr den pedagogiska verksamheten, men som diffus 
makt tar den inga konflikter, utan konflikterna har förts till den konkreta 
kampen om utrymmet mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare.  
Kampen kan också föras inom arbetslagen. Fortbildning är t.ex. en fråga 
om makt. Skolledningen behöver inte ta konflikter när fortbildningsre-
sursens fördelning diskuteras i arbetslagen. Att delegera besluten om 
fortbildningsresursen till arbetslagen kan också vara ett sätt för skolan att 
spara. När en summa fördelas på en mängd arbetslag blir summan så 
liten att den knappast går att använda till fortbildning, istället går den 
tillbaka till skolans övriga verksamhet och svensklärarna upplever att 
fortbildningsresursen minskat.  

I svensklärares tal om organisationsförändringar visar sig också hur 
organisationen som diffus makt, via idéer om det flexibla och decentrali-
serade arbetet omfördelat tidigare arbetsuppgifter för skolledare och lagt 
dessa arbetsuppgifter på lärare (se ovan II: 1). Till exempel så anser L 12 
sig ha blivit mer av en ”administratör, kontorsarbetare, kanslist vad sjut-
ton du vill” (L 12). Arbetstiden går åt till konferenser, möten och annat 
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som L 12 egentligen inte anser har med själva undervisningen att göra. 
På den skola där hon arbetar har de numera utsett en person som kallar 
samman till ämnesmöten och arbetslagsmöten samt håller kontroll på 
ekonomin. Detta är en uppgift och ett ansvar som ”måste rulla” mellan 
lärarna.  

Bristen på tid, lokaler, samarbete, läromedel m.m. är faktorer som 
påverkar hela skolans verksamhet, läraryrkets förändring och arbetsorga-
nisationen. När svensklärare i undersökningen talar om det samförstånd 
som finns mellan arbetsgivare och lärarfack, kan det förstås som att lä-
rarfacken agerar på samma arena som ledningen. Facken har med tiden, 
utifrån idén om samförstånd, erhållit samma tillgångar, socialt och sym-
boliskt kapital som sin motpart, alltså specifika tillgångar av högt värde 
på fältet. Fackligt engagemang ses av lärarna i undersökningen ofta som 
en påförd arbetsuppgift, ”nå´n ska göra det” (L 2) eller ett merarbete (L 
17). L 2 ”ställer upp på” sina fackligt inaktiva kollegor, en uppoffring 
som i sin tur genererar makt och gör att hon kan ställa krav: 
 

Antingen så ställer ni upp och tycker till och säger vad ni vill eller  
så får ni finna er. Klaga inte då! /…/ ställa upp eller också hålla  
käft och tycka det är jättebra. (L 2) 

 
Svensklärare i undersökningen talar om vikten av att som verksam lärare 
bli uppskattad och sedd av sin skolledning och sin arbetsgivare. De talar 
om orättvisa och kränkning när den tilldelade lönen inte motsvarar den 
arbetsinsats de lagt ner på arbetet samt på de rätta pedagogiska idéerna 
och genomförandet av dem i den konkreta undervisningen: 

 
Många idag vågar inte säga ifrån för dom är rädda att dom inte får den löne-
ökning som är kanske inaktuellt i och med individuella löner då. Jag är ju 
så´n då att jag säger: Jag svälter hellre en vecka än ger avkall på mina idéer, 
va, och alla klarar inte det. Man tycker det är förfärligt om man inte skulle få 
…, man skäms inför sina kollegor kanske om man inte får ligga på den där 
mellannivån eller så, om man skulle råka få den där lägsta utbetalningen. Det 
kommer ut, det kommer fram. Fullständigt främmande för mig alltså. 
 
B: Dom skäms för det, tror du? 
 
Ja, dom tror det, för då visar man att då har man inte varit tillräckligt aktiv, 
man har inte haft projekt på gång. (L 7) 
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När svensklärarna i undersökningen ”ställer upp” på elever, föräldrar och 
framför allt på skolledningen, samt ställer upp på allt merarbete, kräver 
de tillbaka åtminstone ett ”rättvist” och respektfullt bemötande. Det 
skulle kunna förklaras med att de kräver att få hedern tillbaka (Bourdieu 
1994: 21 ff; 247 ff). Här kan också dessa svensklärare framstå som offer 
för de, enligt dem, negativa förändringar skolan tvingats genomgå. När 
t.ex. L 6 ställer upp på skolans internationella utbyte och det merarbete 
det medför, kräver han ett respektfullt bemötande från skolledningen: 

 
Hörru du, det jag upptäckte och det var det här med skolutbytet, där blev 
jag alldeles ensam ansvarig för en stor grupp tyskar som kom hit då, och då 
hade vi redan på hösten sagt det till skolledningen, han skrev också ett brev 
till gymnasiechefen en inbjudan till dom här tyska eleverna. Det var hela 47 
stycken, så det var ju ett mäktigt sällskap som kommer att … Välkommen 
hit! Vi får då hälsa er välkomna och bjuda er på utflykter å´ så´na där väl-
komstmiddagar. Och så då kom ju det här datumet närmare och närmare 
och ju mera, ju närmare det kom, desto mera backade ju då tydligen chefen 
och sa att vi har inga pengar. [ ] chefen då skulle vi ändå försöka då och låta 
det här besöket gå av stapeln, som det var tänkt, men strax före då, så back-
ade han nästan helt och hållet, och jag var ju som arrangör för det här och 
hade redan tidigt gjort ett program. (L 6) 

 

Feminisering 

Lärare i undersökningen visar alltså på hur de får kämpa för att bli be-
handlade med respekt. De visar också på en feminisering av yrket som 
svensklärare, inte bara att huvuddelen av svensklärarna är kvinnor, utan 
de visar på den uppoffrande läraren, som likt det kvinnliga könet i patri-
arkala system med strukturer av över- och underordning, hamnat i un-
derläge. Arbete som tidigare låg på i huvudsak manliga rektorer, ska nu-
mera utföras utan kompensation. Några är de kvinnliga lärare (L 10, L 
12, L 20) som berättar om händelser och episoder när de inte blivit upp-
skattade och sedda som yrkesmänniskor på grund av sitt kön, men även 
manliga svensklärare talar om uppoffring och icke synliggörande.  
 L 20:s intresse för datateknik har inte uppmärksammats av skolled-
ningen. Hon var bland de första lärarna som använde sig av ny teknik i 
undervisningen redan på 80-talet, men fick istället se hur unga, manliga 
kollegor fick ansvar och resurser inom det området. I L 20:s utsagor om 
skolans organisation framträder en könsbunden under- och överordning: 
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Nää, men nu vet väl X (eg.anm.), min nya chef, att .. att jag är intresserad 
och då kommer hon att placera mig i ett datarum och jag ska ha en timme i 
veckan, och dit ska då så´na elever komma som tycker det är jobbigt med 
data, t.ex. flickor då. Då ska jag ha data för flickor och då tänker jag i mitt 
stilla sinne så där, att nu ska de sidsteppade ta hand om de sidsteppade, men 
jag gör det ju, det gör jag ju. Jag är inte så bitter å´ så där, men samtidigt kan 
man ju för sin egen del ändå tänka hur det kan bli så där liksom att det blev 
så där – mönstret – ungtupparna tar för sig, och stöttas av sina manliga che-
fer, va. Det kan jag då att, att dom har haft en annan chef, va och då har ju 
dom då stöttats, och då har ju dom blivit skolans representant, förstår du, 
fast jag vet att jag klarar av lika mycket. /…/ Jag tycker att cheferna .. jag 
har ju varit med om en del väldigt auktoritära å´ dumma karlar till chefer, 
som inte har förstått aktiva kvinnors .. vad ska man säga, yrkesambitioner. 
Det har jag haft, så jag har gråtit väldigt mycket under mina första år. 
 
B:- Men hur gjorde dom då? Kan du ta .. konkret? 
 
Ja, att inte se mig när jag räcker upp handen i konferenser, att inte se han-
den, att inte fråga en, att inte lyssna på eller gå förbi, om man får möjlighet 
att säga nå´nting, att gå förbi, att hellre lyssna på dom karlar som säger pre-
cis samma sak.  

 
När L 20 träder in på teknikens fält i skolan, finns där redan positioner 
relaterade till makt och kön. Hennes tillgångar blir inte sedda och hon 
kan därför inte heller besätta någon position på fältet.  Hennes tillgångar 
underordnas och som ung, kvinnlig lärare bör hon inte visa ilska över 
kränkningen av sin yrkesambition, hon kan däremot gråta. 

I Slavar, rebeller och gifta fröknar (1998) kommenterar Ingela Josefsson 
och Göran Palm tolv kvinnliga tjänstemäns berättelser. I berättelserna, 
som handlar om kvinnornas inträde på arbetsmarknaden, blir det privata 
politiskt och det politiska privat. Berättelserna visar på gränsöverskridan-
den och de handlar om inbrytning i områden som tidigare dominerats av 
män. Flera kvinnor beskriver hur de möts av arbetsplatser med normsy-
stem som är helt okända för dem och att det tar tid att lära sig dem. Det-
ta normsystem kunde visa sig t.ex. i de kläder man bar på en arbetsplats. 
De var betydelsebärande och utgjorde på så sätt en väsentlig del av det 
språk som användes på arbetsplatsen. Josefsson och Palm konstaterar att 
stor vikt las på enighet och likhet. Den enskilde arbetstagaren förvänta-
des smälta in i arbetsgruppen, och de normer och värderingar som i stort 
gällde på arbetsplatsen, gällde även inom den privata sfären: 

 
Man kan säga att kvinnors betalda arbete, kvinnors obetalda arbete och 
kvinnors fritid generellt sett har haft en tendens att flyta ihop, medan man-
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ligt arbete traditionellt sett har skilts på ett klarare sätt från fritiden. Det har 
att göra med den könskonstruktion som arbete fått i vårt samhälle. (Josefs-
son & Palm 1998:232) 

   
Berättelserna handlar också om att kvinnor, trots att de är mer välutbil-
dade än män, inte får del av makten i arbetslivet och att beslutshierarki-
erna inte tycks förändras, inte heller verkar löneskillnaderna minska. Lä-
rarnas berättelser i Josefssons och Palms studie handlar om de ”krän-
kande” avtal och politiska beslut som ingåtts mellan arbetsgivare och 
lärarfacken, berättelserna ger uttryck för vanmakt, försämrade villkor, 
berövande av makt och röst i samhället. Den vanmakt de kände skulle 
jag vilja beskriva som acceptans av hur en diffus makt styr verksamheten. 

Några kvinnliga svensklärare (L 14, L 15, L 20) visar i intervjusam-
talen uppskattning av kvinnliga skolledares sociala engagemang och hur 
dessa skolledare ser de kvinnliga lärarnas arbete och merarbete. Dessa 
kvinnliga skolledare föräras i talet kring skolans verksamhet med socialt 
kapital och en ”kvinnlig” habitus. De placeras på så sätt i en speciell le-
dargrupp, den kvinnliga: 

 
Men där har det ju blivit bättre därför att vi fick en kvinnlig chef, X 
(eg.anm.) och traditionen här tidigare var att i svenska, dom teoretiska klas-
serna undervisades av manliga lärare, och det här är inte så förskräckligt 
länge sen, 88 nå´nting. Då såg hon till, att på alla teoretiska placera kvinnliga 
lärare /…/ Men sen så, det var en sak, då tycker jag jag fick en mycket bätt-
re chef som såg mig och som såg oss kvinnor och så. /…/ Jag tycker hon 
försöker visa konkret att hon förstår vår arbetssituation. Uppmuntrar om vi 
behöver. Jag menar, det är många lärare som engagerar sig utanför skolans 
tid, internationalisering å´, hon har inte varit sen att uppmärksamma i olika 
sammanhang, med blommor å´ , bjuda ut på lunch och så där, och jag fick 
blommor idag. (L 20) 

 
Samhällets makt- och familjestruktur, som även finns inom samhällsinsti-
tutionen skola, ges acceptans om de underordnade blir sedda av de över-
ordnade, med till och med så små medel som en blomma för utfört ex-
traarbete. Arbete och fritid flyter, tillsammans med organisering mot en 
flexibel verksamhet, ihop för svensklärare i undersökningen på ett sätt 
som gör att t.ex. mycket av lektionernas för- och efterarbete sker under 
kvällar i hemmet. Dessutom markeras samhällets könsstrukturer när 
besparingar görs eller när kvinnliga lärare förbigås av manliga vid tillsät-
tandet av karriärtjänster.  
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Bourdieu (1994: 252 ff) menar att när man i undersökningar klassi-
ficerar t.ex. kön eller ålder, bär dessa grupperingar med sig sekundära 
egenskaper som smugglas in i förklaringarna. I klassificeringen kön finns 
en mängd kompletterande karaktäristika såsom ålder, geografiska, etnis-
ka: 

 
Könsegenskaperna är lika omöjliga att skilja från klassegenskaperna som citro-
nens gula färg från dess sura smak: en klass är i allt väsentligt definierad genom 
den plats och det värde den tillerkänner de bägge könen och deras socialt kon-
stituerade dispositioner. Därför är sätten att förverkliga kvinnligheten lika 
många som klasserna och klassfraktionerna, och därför antar arbetsdelningen 
mellan könen både i fråga om praktiker och föreställningar helt skilda former i 
de olika sociala klasserna. (Bourdieu 1994: 261) 

 

Om man förklarar en grupps, t.ex. lärares, sociala och ekonomiska ut-
veckling genom att endast beakta en av egenskaperna som den uteslu-
tande viktigaste, tappar man bort helheten och hur alla delar-
na/variablerna påverkar och går in i varandra. När jag talar om feminise-
ring av läraryrket måste jag därför se till andra egenskaper än enbart kön. 
Jag måste t.ex. se till vilka tillgångar det sociala feminina genuset tilldelats 
på en social och ekonomisk marknad (se I: 2). När t.ex. merarbete utförs 
utan kompensation kan det förstås utifrån en underordnad grupps age-
rande. Bourdieu menar att fler kvinnor inom ett yrke tenderar att sänka 
yrkets status, värde: 

 
Likaså är en ökande andel kvinnor ett uttryck för ett yrkes hela framtid; att 
kvinnor blir fler uttrycker i synnerhet den absoluta eller relativa minskning 
av yrkets värde som kan bottna i en omvandling av själva arbetets karaktär 
eller organisering (detta är exempelvis fallet med kontorsarbetet när de me-
kaniska och repetetiva uppgifterna, som vanligen överlåts på kvinnor, blir 
fler) eller i en förändring av yrkets relativa position i det sociala rummet (vil-
ket är fallet med gymnasie- och högskolelärarna, vars position påverkats av 
att yrkeskårens ställning överlag blivit en annan i takt med att antalet posi-
tioner blivit fler). (Bourdieu  1994:262) 
 

Merparten av svensklärarna i undersökningen är kvinnor (se I: 1). 

Det pedagogiska arbetet 

Maktspelet kan också pågå inom det ämneskonceptionella fältet (se II: 1). 
Målstyrningen kan begränsa arbetet (L 14) men också uppfattas som att 
den ger alltför stor frihet i tolkningarna: 
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Den där ökade luddigheten i läroplansformuleringarna har bidragit till att 
man inte behöver läsa läroplanen för det första, eftersom där ingenting i 
princip som har .. som har nå´n betydelse för ens planering av undervisning. 
Det är inget konkret som står där, därför behöver man inte läsa den, och 
man behöver inte heller samarbeta på samma sätt eftersom det finns inget 
gemensamt som man är ålagd att göra mer än allmänt utveckla elevernas 
färdigheter och intressen. /…/ Ja, alltså jag tycker inte personligen att det är 
nå´t större problem. Jag får ju på nå´t sätt ganska stor frihet, så man vinner 
ju som lärare frihet, men jag tror inte det är till gagn för landet, för skolan, 
det tror jag inte. (L 13) 
 

Det är i klassrummet tillsammans med eleverna som lärare kan verka 
genom sitt symboliska och kulturella kapital. Det är på detta sociala och 
symboliska fält lärarna kan komma i överordnad position. Läraren befin-
ner sig i en underordnad position gentemot den överordnade diffusa 
makten och i en överordnad position gentemot eleverna. När de själva 
utsätts för en diffus makt som inte kan ställas till svars för skolans ut-
veckling och förändring, kan de anamma samma maktstrategier i arbetet 
med eleverna. Exempelvis kopplas ibland den enskilde lärarens under-
visning till kursplanernas skrivningar på ett sätt som gör att kursplanerna 
och skolans styrdokument uppfattas som en makt som inte kan ifrågasät-
tas. Planeringen och samarbetet lärarna emellan går före elevmedverkan, 
vilket visar sig i elevernas reaktioner. En vanlig elevreplik till läraren är: – 
Välj du! (L 2), eller: – Bestäm du! (L 1). L 5 menar att styrdokumenten 
måste överordnas elevinflytandet och agerar också därefter: ”Jag försöker 
lirka lite med dom så här. Man blir ganska skicklig på att lura dom också, 
så att man får dom dit man vill till slut” (L 5).  

I samtliga utsagor kring elevinflytande framkommer hur samarbetet 
med eleverna underordnats samarbetet mellan lärarna på grund av den 
organisation gymnasieskolan fått, men även på grund av hur 1994 års 
läroplan och kursplaner poängterar att samma mål för svenskämnet ska 
gälla för gymnasieskolans samtliga program.  

De målrelaterade betygen är en annan faktor som styr arbetet i sko-
lan och på så sätt har makt över undervisningen. Den målrelaterade un-
dervisningen har hög status. Dess motsats, att inte ha ambitionen att 
arbeta målmedvetet, ges låg status. Det är här som lärarna kan ta makten 
och kontrollen över fältet. De kan kontrollera att eleverna når de upp-
ställda målen med en viss undervisning. De kan också kontrollera inne-
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håll och arbetssätt i undervisningen via hur kraven för de olika betygsni-
våerna formuleras i de lokala kursplanerna.  

När svensklärare talar om t.ex. ”VG-elever” inbegriper uttrycket en 
mängd faktorer inom givna referensramar, något som svensklärarna i 
yrkesgruppen svensklärare vet innebörden av eftersom de är en del av en 
generell svensklärarkultur. I denna erfarenhet och yrkeskunskap ligger 
också svensklärarens professionalitet, alltså lärarens tillgångar och kapital. 
Det finns en rädsla hos undersökningens svensklärare att förlora den 
delen av professionen när organisationen överordnas undervisningen. 
Placeras svensklärarna enbart på ett eller ett fåtal program kommer refe-
rensramarna att förändras och därmed även de reella målen. I deras yr-
kesetik ingår att bedöma rätt utifrån en given bedömningstradition. I 
svensklärarnas utsagor om skolans nya organisation och hur den påver-
kat grunden för betygens existens, ställer de organisationen i program-
områden och vad den betytt för svensklärarnas arbete, mot en av grun-
derna för skolsystemets existens, bedömningssystemet, det system som 
visar att eleverna nått de uppsatta målen.  

En del av ungdomarna, de som inte tillräckligt snabbt förkroppsli-
gat skolans kultur och gjort den till en del av sin habitus, kommer tro-
ligtvis inte att klara skolans kunskapskrav på ett tillfredsställande sätt.  
Att växa och utvecklas i skolan som symboliskt fält, är att förkroppsliga 
det symboliska kapital som getts legitimitet inom skolan. Det handlar om 
svensklärarnas uppdrag att förvalta en uppsättning tillgångar som genere-
rar elevernas habitus.  Men människors habitus är en fråga om ekonomi 
och villkor. När skolan får mindre resurser eller väljer att inte satsa en 
större del av redan tilldelade resurser på det lärarna menar är meningsfull 
undervisning, finns risken att vissa elever aldrig kommer att nå kun-
skapsmålen, något som också L 5 påtalar, ser som förutbestämt och lite 
uppgivet verkar acceptera. 

För de elever och grupper som skola och undervisning inte känns 
meningsfull, där deras tillgångar inte tas tillvara för att skapa ny kunskap, 
där motivationen för skolans innehåll inte finns, skapas och/eller befästs 
underordning genom kursplanernas målformuleringar och framför allt 
tolkningen av dessa. Bedömningssystemet blir därför inte endast ett sy-
stem för att kontrollera vilken kunskap eleverna tillägnat sig, det blir 
också ett system för att upprätthålla en given social struktur:  
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Och nivån .. det här är ju nå´nting som man har nästan stångat sig blodig 
om – vad är godkänd och ska det vara lika? /…/ man ska anpassa mot pro-
grammål och sen på ett annat ställe – skall, skall, skall /…/Eller å´ andra si-
dan – är det en tolkningsfråga för oss, vilket gör att det för många yrkesele-
ver hamnar på en akademisk nivå, som är alldeles för svår och annars tror 
man att man gör fel. /…/ dom kommer, dom sliter /…/ så ska dom kunna 
fixa godkänt om dom bara gör uppgifterna/…/ (L 15) 
 

På undervisningsfältet pågår en ständig kamp om positioner. När lärarna 
talar om t.ex. duktiga elever finns alltid de icke duktiga som underordnad 
motsats – duktiga elever är de med en viss kompetens. Ordet duktig är 
därför ett maktrelaterat ord eftersom det är kopplat till kompetens. Lära-
re 14 tvingas t.ex. av bedömningskriterierna att sätta Icke godkänd på 
elever i sitt eget modersmål, alltså att sätta icke godkänd på individen, 
som hon uttrycker det, vilket strider mot hennes kunskapssyn. Gunn 
Imsen (1999) diskuterar den målstyrda undervisningen och menar att ju 
mer lärare känner sig styrda av de i styrdokumenten uppställda målen, 
desto mer försvinner lärarnas professionalitet som självständiga kreativa 
lärare. Lärarnas motivation förändras och de skapar en slags ytlig motiva-
tion för sitt arbete. Hon ger också exempel från USA där lärare i en del 
skolor får lön efter prestation, alltså hur de lyckats uppfylla styrdoku-
mentens mål (1999: 218 ff). 

Den nya tekniken, främst representerad av datorn, kan också ses 
som en maktfaktor som pådyvlats svensklärare och tvingar dem in i nya 
arbetsförhållanden. I utsagorna framhålls fusket som möjliggjorts i och 
med den nya tekniken. De visar också med ord som ”fånga” och ”ta” (L 
18) på den makt de har när de ska kontrollera äktheten i elevarbetena, 
kontrollera rätt och fel. Kontrollen över att elevernas arbeten inte är 
direkta plagiat har påverkat undervisning och arbetssätt. Att inte släppa 
den kontrollen, trots oviljan mot allt rättningsarbete och efterarbete, blir 
garantin för kvalité i undervisningen. Det blir också en garanti för en 
given maktordning där läraren och dennes symboliska kapital överordnas 
en ny ordning i vilken den okontrollerbara tekniken ges stor plats (se II: 
2). 
  Den goda svenskläraren får även stå för tolkningen av vad som är 
rätt och fel språkligt. Svenskläraren blir på så sätt garanten för att ett 
legitimt, korrekt formulerat språk förs vidare till eleverna. Han/hon blir 
också den som ser till att ett sanktionerat språk blir det som lärs ut och 
ges högt symboliskt värde (se Bourdieu 1982/1984). Därigenom bidrar 
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svenskläraren till att via språket bevara sociala maktstrukturer.
 Förklaringen till att en viss grupps språk idag accepterats som socialt 
legitimt och officiellt ser Bourdieu (1982/1984) historiskt i utvecklingen 
av nationalstaten. Utvecklingen innebar att man konstruerade ett natio-
nellt standardspråk som medborgaren skulle behärska. I byggandet av ett 
land med ett språk blev skolan ett viktigt verktyg. Det korrekta, gramma-
tiska skriftspråket stod över det folkliga talspråket (oftast dialekterna). 
Bourdieu menar att det under denna tid växte fram en hierarki av språk-
bruk sammankopplad med en skolmarknad och en administrativ byråkra-
tisk marknad. Framför allt skulle barnen lära sig det korrekta språket och 
på så sätt öka sitt värde på skolmarknaden. Det officiella språket förenas 
med politik och ekonomi och blir därigenom legitimt:  

 
Ordens makt ligger inte i orden utan i de betingelser som ger makt åt orden 
genom att producera den kollektiva tron, dvs det kollektiva misskännandet 
av det arbiträra i det värdeskapande som sker genom ett bestämt sätt att an-
vända orden. (Bourdieu 1994: 123) 
 
Man kan endast rädda kompetensens värde genom att rädda marknaden, dvs 
hela raden av politiska och sociala betingelser för produktionen av produ-
center – konsumenter. Försvararna av latinet – eller, i andra sammanhang, 
av franskan eller arabiskan - beter sig ofta som om språket de föredrar hade 
något värde utanför marknaden, dvs i kraft av sina inneboende förtjänster 
(exempelvis dess ”logiska” karaktär); men i praktiken försvarar de markna-
den /…/ reproduktionen av marknaden. Den språkliga kompetensens soci-
ala värde, dess förmåga att fungera som språkkapital, är avhängig denna 
marknad. (Bourdieu 1982/1984: 39)  

 
Svensklärarna i undersökningen lägger vikt vid att lära ut ett väl funge-
rande språk till eleverna av omtanke om dem som sociala individer. För-
hoppningen är att de ska få så god kommunikativ kompetens att de kan 
klara sig i ett demokratiskt samhälle. Den språkliga kompetens som lärs 
ut har endast högt värde inom vissa delar av vuxensamhället, eller enligt 
Bourdieu, som fungerande språkkapital på marknaden. Men marknaden 
är liksom samhället stadd i förvandling. Nya sätt att uttrycka sig, nya 
skriftformer träder in bl.a. i och med den nya tekniken. Nya språkliga 
kompetenser får högt värde på en ny marknad. Kampen om utrymmet, 
om vilket språkkapital som ska ges värde och status i undervisningen, 
förs även inom skolan och framför allt inom svenskämnet.  
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När svensklärare känner rädsla för att ämnet ska försvinna, gå upp i 
andra ämnen, att dess ”själ” ska utplånas, kan det förstås utifrån rädslan 
att de värden och de förhållningssätt som bilden av svenskämnet vill 
förmedla ska försvinna. Uttryck som ”hjälpgumma”, ”hjälplärare” med 
negativa aspekter, är ett uttryck för motstånd mot degradering av 
svenskämnet och svenskläraren. Motståndet mot degradering har också 
att göra med hur skolan kopplats till marknadsekonomin. När lärarna 
berättar om hur grupprum tas i anspråk för arbetsplatser åt lärarna, hur 
rasterna krymper och läggs om för att lokaler ska kunna utnyttjas så ef-
fektivt som möjligt, ger de uttryck åt hur krympande ekonomi och re-
sursomfördelning fått negativa konsekvenser för undervisningen. Ge-
nom att tala om det negativa i utvecklingen, ger de dess motsats, det som 
de vill värna, vilket är undervisningen och att uppmärksamma varje en-
skild elev. Det är också det uppdrag de enligt styrdokumenten är satta att 
utföra som svensklärare. 

Samtliga svensklärare i undersökningen, oavsett kön, ger på olika 
sätt och mer eller mindre, uttryck för yrkets statussänkning. Dessa 
svensklärare som tidigare kunde ses som representanter för ett litterärt 
och språkligt kulturellt bildningsidea hamnar ofta i en intern maktkamp 
som konkret kan ta sig uttryck i konflikter rörande arbetsplatser, arbets-
lagstillhörighet, timfördelning, tjänstgöring, löner m.m., vilka i grunden 
har med degraderingen av deras status, degraderingen av deras auktoritet, 
att göra (se II:1). Det har med degradering av svensklärarnas symboliska 
och kulturella kapital och deras legitimitet att göra. När sociala makt-
strukturer och maktbalansen förändras ropar förlorarna efter någon som 
kan återställa den gamla ordningen:  

 
Det blir en söndrad struktur i och med att vi inte haft en klart uttalad hie-
rarkisk ledning, utan vi har haft separata rektorsområden som ska verka 
inom samma, och det finns då ingen drivande ledningsorganisation. Och det 
finns ingen drivande affärsidé. Och det är ju oerhört viktigt, så att vi vet var-
för då, åtminstone kan påminna oss att vi strävar åt ett visst mål. Det här är 
vårt huvudmål, det gör vi inte nu. Det är så oerhört lätt att det blir en del 
anarkistiska tendenser. (L 10) 
 
Det måste till någon som kan jobba nu och peppa upp personalen rent pe-
dagogiskt. (L 7) 

  

För svensklärarna i undersökningen tycks alltså makten framstå som en 
diffus makt eller ett system som inte kan ifrågasättas. De resurser som 



 85

tilldelats kan inte bli större; den organisation de reagerar på kan inte änd-
ras m.m.  

Eftersom den diffusa makten, i sin egenskap av system eller struk-
tur, inte har något ansvar slipper den reaktioner och konflikter. Dessa 
har inom skolan delegerats till arbetslagen och de enskilda lärarna. Kon-
flikterna individualiseras därför bland lärarna när ansvaret och besluten 
inte har någon given överordnad mottagare. Det blir den enskilde 
svenskläraren som t.ex. inte klarar av det merarbete som han/hon ålagts 
att göra. Det blir den enskilde läraren som uppfattas som samarbetsovil-
lig när han/hon reagerar på beslut som inte är förankrade inom lärar-
gruppen. Kampen mot underordning förs inte heller fullt ut på grund av 
lärares solidaritet mot andra lärare och även mot den egna skolans led-
ning. När fienden inte kan lokaliseras utanför gruppen, eller på det ge-
mensamma sociala fältet, måste alltså missförhållanden accepteras och 
normaliseras inom gruppen. Makten, som inte kan ifrågasättas, organise-
rar och står för framgången; individen får stå för misslyckandena och ta 
på sig skulden.  

Värden och normer 

Vårt sociala liv och vårt yrkesliv styrs till stora delar av de värden och 
normer som vi tillsammans skapat och som ligger till grund för våra age-
randen i samhället och i de grupper vi ingår. Värden och normer har 
alltid sin grund i sociala och ekonomiska bestämningar oavsett deras 
etiska, estetiska eller religiösa karaktär. De ser också till att sociala struk-
turer reproduceras, ofta då med hjälp av språket. Socialt, ekonomiskt och 
symboliskt kapital kan fungera som statusbärande och maktrelaterande, 
och de grupper som upprätthåller dem kan pådyvla värden och normer 
relaterade till dessa kapital på andra grupper. Dessa värden och normer 
kommer då att uppfattas som goda av de människor som omfattas av 
dem. De förkroppsligas, reproduceras, normaliseras och styr mänskliga 
aktiviteter.  På så sätt påverkar de praxis på samma gång som praxis på-
verkar människor, en sorts växelverkan (Bourdieu 1992; 1994: 245 ff). 
Att göra det goda och att vara den goda läraren, menar jag är de flesta 
lärares ambition, eftersom det är förknippat med ett lustfyllt arbete. Det 
goda kan dock uppfattas på olika sätt av lärare, eftersom det är kopplat 
till de värden och normer som ges hög status i den eller de grupper lära-
ren ingår. Att vara modig betecknas som karaktärsdygd, att vara feg dess 
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motsats som bör förkastas. Att vara rättvis, är en dygd, likaså att vara 
vänlig, glad, frikostig och uppriktig.17 Att vara rättvis och skapa trevliga 
undervisningssituationer är också högt skattade värden i svensklärarnas 
utsagor om sitt arbete.    

De värden och normer, som getts legitimitet i samhället har lärare 
satts att förvalta inom skolan, vilket förutsätter makt och kontroll, och 
kan därför, enligt Bourdieu, ses som symbolisk våld (Callewaert 1992: 
116 ff). Det kan ses som en våldshandling eftersom den legitima kultur 
som bärs upp av högre sociala grupper ska påföras andra socialgrupper i 
samhället, men våldshandlingar möter motstånd. När elever visar mot-
stånd mot en undervisning som för dem inte känns meningsfull, reagerar 
lärare som förmedlare av de legitima värdena och normerna genom att 
på olika sätt försöka få eleverna att tro på (se Bourdieu 1994: 153 ff) be-
tydelsen av dem och betydelsen av att behärska den generella, legitima 
kulturens kunskaper:  

 
Det är ju ens egen tro och erfarenhet på vad som är viktigt att behärska när 
det gäller språket. /…/ Man måste tro på det man gör /…/ man måste 
ändå tro att det här har en mening. Det är det som styr. (L 4) 
 

Eleverna ska alltså fostras in i ett bestämt sätt att se världen. De ska till-
godogöra sig ett symboliskt kapital som anses värdefullt och som inom 
skolan som fält getts högt värde och efterfrågas.  

Dessa tillgångar, detta symboliska kapital, eller med andra ord, den 
fostran och de kunskaper som på olika sätt förmedlas utifrån läroplan 
och kursplaner, och som lärare och elever gjort till sina, måste elever och 
lärare se som värdefulla och verksamma även utanför skolan. Rättvisa ges 
t.ex. högt värde och ses som något att värna om. Rättvisa måste också bli 
verksamt i de normer som ska gälla i samhället genom personers enskilda 
handlingar. För att framhålla de goda värdena, det goda exemplet, talas 
ofta om dess motsats: 

 
man får passa sig så att man inte är orättvis gentemot .. att man kräver mer, 
så att säga av samh .., av studieprogrammen, för det är ju inte meningen 
egentligen /…/ Inte så sträng …, inte så att man behöver vara rädd eller så 
(L 3) 

 

                                                           
17 Se även Aristoteles redogörelser kring det goda och de mänskliga dygderna i 
Mårten Ringboms översättning från 1967/1988:20 ff; 78 ff. 
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Lärare måste tro på de värden och normer som skolan ska förmedla. Om 
värdet inte fått mening och inte förkroppsligats, finns risken att det en-
dast återges i ett ytligt tal eller via ett mekaniskt återgivande. När svensk-
lärare i undersökningen t.ex. talar om ett momentbaserat svenskämne ger 
talet om denna undervisning ofta intryck av ett mekanisk återgivande, 
något som måste göras och att det då görs utan djupare mening. 

John Dewey (1997; 1998), som värnar demokratiska förhållningssätt 
i undervisning genom att poängtera förståelse och kunskap, menar att vi 
med språket och symboler som redskap visar på indirekt och direkt erfa-
renhet. Det finns dock en risk att språket blir till ett självändamål om det 
inte kan kopplas till erfarenhet. Den risken förekommer t.ex. vid formell 
undervisning där eleven endast får tillgång till tecknen och symbolerna 
utan att ha egen erfarenhet av dem. Det blir med andra ord en ”ytlig” 
undervisning (Dewey 1997: 281 ff).  

På samma sätt kan jag se en del av svensklärarnas utsagor om sin 
undervisning och sitt arbete utifrån skolans styrdokument. När ord och 
uttryck från styrdokumentens formella skrivningar förekommer utan 
direkta kopplingar till erfarenheter, kan jag misstänka att betydelsen av 
skrivningarna ännu inte gjorts till erfarenheter och insikter, utan att dessa 
ord och uttryck används av andra anledningar t.ex. anledningar kopplade 
till status. Eleverna måste, enligt Dewey, förstå betydelsen och vikten av 
det som förmedlas för att skapa mening med undervisningen. Svensklä-
rarna i undersökningen måste på samma sätt skapa mening med och 
förstå de skrivningar som finns i styrdokumenten.  

Vilka värden och normer är det då, som visar sig i svensklärares ut-
sagor om arbete och undervisning i gymnasieskolan? Vilka värden och 
normer kommer eleverna att, med Bourdieus uttryck, pådyvlas eller fost-
ras in i? Vilka är dessa värden och normer som till stor del styr arbetet 
för undersökningens svensklärare och svenskämnets innehåll?  
Det värde och de verkande normer som ligger till grund för all verksam-
het inom skolan som social samhällsinstitution och som placerats högt i 
svensklärarnas tal är den harmoniska verksamheten. Harmoni, ordning och 
reda ges högt värde inom skolan som samhällsinstitution. Harmonins 
motsats kaos måste med alla medel undvikas. Allt arbete organiseras 
utifrån principen om den goda, harmoniska verksamheten. Samarbete i 
väl fungerande arbetslag eller tillsammans med väl fungerande elever 
som accepterat arbetet i skolan och ser mening med undervisningen, 
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skapar harmoni och ordning. I talet kring samarbete ställs de goda ex-
emplen mot de dåliga. Motsatsen förs till värden som ges låg status. 
Svensklärarna gör dygd av det goda samarbetet mellan kärnämneslärarna 
i svenska i motsats till det icke fungerande samarbetet med karaktärsäm-
neslärarna. Samarbete över ämnesgränserna kan ibland också bli till ett 
självändamål när organisationen i programarbetslag överordnas en me-
ningsfull undervisning. När de talar om det väl fungerande samarbetet 
som de är en del av, kan de ge status och mening åt undervisningen i 
svenska och arbetet som svensklärare:  
 

Då jag började här så hade jag ju väldigt stort stöd av de lärare som fanns. 
Givetvis så tar man ju över och kollar vad dom har gjort /…/ sen så, som 
jag sagt tidigare och vill poängtera, så sitter alltså vi i kollegiet, åtminstone 
här inne, och diskuterar olika saker /…/ vi diskuterar ofta målen /…/ så 
att vi för en kontinuerlig dialog med att kunna jobba mot mål och att hitta 
egna vägar, som påverkat mig personligen så att jag blir mer och mer säker 
på vad jag tycker för det första är kul, för det andra fungerar bra /…/ (L 1) 
  

Bakom utsagorna om hur lärare passar olika klasser och att lärare place-
rats tillsammans med elever och grupper som passar dem (se ovan II: 1), 
ligger också hur de enskilda skolornas rektorer arbetar för undvikande av 
konflikter, hur de arbetar för lugn och ordning i skolan. Att trivas med sitt 
arbete blir då också viktigt. Trivsel är ett annat uttryck för harmoni, ett 
uttryck för lugn och ro, något som ofta kopplas ihop med utsagorna om 
undervisning i vissa klasser/grupper. Bakom utsagorna om hur svensklä-
rarna trivs med sina elever och klasser finns också läraryrkets status. De 
svensklärare i undersökningen som talar mycket om hur de trivs med 
sina elever och klasser, kan också förstås utifrån att lärarna vill lyfta fram 
värdet av en viss sorts undervisning och värdet av en viss lärarroll. Att 
trivas i en verksamhet kan också uppfattas som garanti för den goda 
verksamheten. L 2 skulle sluta arbeta som lärare om arbetet inte längre 
kändes meningsfullt, om L 2 blev ifrågasatt som professionell lärare och 
inte ”blev sedd” av sin skolledning. Samtliga svensklärare ger på olika 
sätt uttryck för hur viktigt de anser det vara för trivseln på skolan, att 
skolans ledning visar uppskattning för utfört arbete och att läraren ges 
möjlighet att känna yrkesstolthet.  

De flesta av undersökningens lärare vill framhålla den egna, enskilda 
skolan som en bra skola för både elever och lärare att arbeta i. De vill i 
sina utsagor visa på den gruppsammanhållning och vi-känsla som den 
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enskilda skolan präglas av. Om lärarna uttrycker att de arbetar på en bra 
skola återverkar det på dem själva som den duktiga yrkesmänniskan. 
Missnöjet riktas mot de stora beslut som tagits någon annanstans av en 
diffus makt. Resultatet, som fått återverkningar på lärarnas arbete, har de 
inte kunnat påverka utan varit tvungna acceptera som en systemföränd-
ring. Att inte ha orken att vara den högt värderande effektiva, duktiga 
svenskläraren vars arbetsuppgifter utökats, kan också skapa skuldkänslor: 

 
Ibland hör man sig själv säga: Skriv lite! Använd dom här orden och skriv en 
liten text. Och så tänker jag – vad sa jag nu då? Nu får jag ju bara jobb/…/ 
försöka att inte ha dåligt samvete för att man inte hann rätta det där provet 
från tisdag till torsdag. Det är inte lätt, jag säger inte alls att det är lätt, men 
det känns som att det är enda sättet för att jag inte ska ha dåligt samvete för 
att jag inte hinner med skolan, inte hinner med familjen, jag hinner inte med 
mig själv, alltså …nä. (L 2) 
   

För andra lärare skapar nya arbetsuppgifter och ett varierat arbetssätt 
enbart lustkänslor:  

 
Ja, jag tycker det är kul. Verkligen! /…/ jag har faktiskt tänkt på det där , för 
det pratas så mycket om trivseln i skolan. Alla problem och utbrända lärare 
å´ och jag känner inte igen mig i nå´nting i det där. Och det är många som 
flyr läraryrket å´ söker sig andra jobb, och då har jag liksom tänkt – jaha, 
men nää, jag tror inte jag skulle vilja byta, för jag tycker jag har en så´n 
enorm frihet. (L 14) 

 
De lärare som ifrågasätter den rådande organisationen och den ordning, 
som dessa lärare ser som påtvingad och som inte gör värdena harmoni 
och ordning verksamma, ses på med skepsis. Deras agerande riskerar att 
skapa kaos eller konflikter på fältet, något som måste motverkas. Kon-
tentan blir att samförstånd mellan personer inom arbetslagen liksom 
mellan arbetsgivare och arbetstagare bör eftersträvas i en harmonisk 
verksamhet. Strukturella problem kan döljas med redskap som t.ex. utsa-
gor om den goda läraren, den legitima läraren, som kontrast till den vars 
åsikter och agerande kan skapa oordning. Det kan t.ex. vara den gnälliga, 
missnöjda medarbetaren som inte går att samarbeta med och där pro-
blemet ligger hos medarbetaren, den person som gör motstånd. Det är 
den enskilda personen som har samarbetssvårigheter, vilket i utsagorna 
till och med kan utvecklas till sjukdom:  

 
/…/ inne i det här rummet fungerar det otroligt bra /…/Däremot har vi 
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alltså ett litet .. problem nu som kanske inte är så litet /…/ hon sitter alltså i 
det andra rummet. 
 
B: Ja, men är det något som påverkar då? 
 
Ja, jag tror det. /…/ 18 
 
B: Men du, skulle det här … när jag säger symbol va, skulle det ju kunna 
vara någon annan av er också som hamnar i det? 
 
Ja, men det har ju hänt. Jag har själv varit alldeles utbränd. (L 1) 
  

Det ligger stora värden i att vara positiv, glad och att må bra, en strävan 
efter harmoni och anpassning.  Det ligger också stort värde i att vara ärlig 
och öppen i kontakten med kollegor. På så sätt kan personers innanförs-
kap respektive utanförskap skapas med hjälp av verksamma värden och 
normer. L 7 talar mycket om hur viktigt det är att stå för sina idéer trots 
risken att förlora i anseende bland kollegor och skolans ledning. Hon 
engagerar sig för öppna diskussioner i skolan, men talar samtidigt om 
känslan av utanförskap i det kollegiala samarbetet och gemenskapen. 

När den harmoniska verksamhetens princip överordnas, riskerar 
skolans hela verksamhet, även undervisningen, att präglas av ett antide-
mokratiskt förhållningssätt. Elevdemokrati underordnas t.ex. svensklä-
rarnas samarbete och undervisningsplanering. Uttrycket ”Välj du!” från 
elever till läraren, kan också ses som ett uttryck för en ordning där ele-
verna förkroppsligat harmonin som ett verksamt värde. Läraren som 
accepterar och anpassar sig är också ett uttryck för den verkande harmo-
nin. Harmonin verkar direkt i samarbetet mellan elever och lärare, lärare 
och lärare, elev och elev, men den är även verksam på ett organisatoriskt 
plan. Nivågrupperingar och andra grupperingar i undervisningen kan 
t.ex. bli ett accepterande redskap för att skapa lugn och ro. Infärgning av 
svenskämnet mot programmål är en annan organisering av verksamheten 
som innebär en anpassning till idén att hela klassen/gruppen, alla indivi-
der, som valt ett visst program bör ha eller kan ta till sig ett visst innehåll 
och arbetssätt. Tanken om den homogena stora gruppen är också en 
anpassning till harmonin, till lugnet och ordningen, och en önskan om en 
konfliktfri verksamhet. De aktivt verkande värdeparen ordning och reda, 
lugn och ro som uttryck för harmoni, menar jag skulle i förlängningen 

                                                           
18 Utdraget är starkt förkortat av etiska skäl 
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kunna ge acceptans åt ett alltmer segregerat samhälle och en segregerad 
skola, eftersom harmonin verkar även som meningsbärande princip när 
sociala grupper sluter sig samman och, enligt Bourdieu gör dygd av sin 
livsstil som blir meningsbärande inom gruppen genom att den skiljer sig 
från andra (Bourdieu 1994: 246 ff). 

När arbetet och organisationsförändringarna upplevs för ostrukture-
rade, samt när gamla värden försvinner, ställs krav på ordning och reda, 
och en stark ledning (L 3, L 6, L 7, L 13):  
 

Det var som ordning och reda, det var en så´n här gammal rektor som hade 
varit rektor länge, och jag gillar när det är klara besked om det där. Man kan 
anpassa sig efter nästan vad som helst bara det är distinkta saker man går ef-
ter. (L 6) 
 

Även behovet av samsyn mellan kollegor, så att ordning kan upprätthål-
las, lyfts fram i utsagorna:  

 
Det är nå´nting jag tycker saknas på den här skolan. Jag tycker det ska  
vara gemensamt för skolan vissa ordningsregler då. 
 
B: - Vad då för ordningsregler? 
 
Ja, typ att .. ska man ha keps på sig eller inte keps, det är ju disku .. för  
mig, det stör inte mig personligen om man sitter med keps på, men alltså  
typ den, att man har vissa regler som ska följas. Alla ska följa dom, så  
att inte vissa lärare upplevs som tjatiga och andra inte. Dom ska komma 

i tid [ ] enkla saker. (L 3) 
 

De värden som ofta framhålls i svensklärarnas tal om undervisning är att 
undervisningen ska vara rolig och det ska vara trevligt i skolan: 

 
Det kan ju förefalla ganska trist att sitta och slå i ordböcker, plocka svåra 
ord, men faktum är ju att många grupper tycker det är kul, sitta med den  
där typen av arbete, så att det gör jag. /…/och dom är väldigt trevliga att  
ha  å´ göra med, och jag tycker det går väldigt bra att skapa en avspänd och 
trevlig stämning i klassrummet. /…/ fordonsprogrammet dom är då på ett 
annat sätt, precis lika trevliga att ha å´göra med, men på ett annat sätt. /…/ 
det jag menar med nöjd det är att det är trevliga elever som det går att ha 
trevligt tillsammans med på lektionerna, alltså inte den här .. nå´n otrevlig 
stämning där man upplever att någondera partnern, tror jag ..på nå´t vis för-
söker sabotera eller förstöra eller nå´nting sånt, utan det är en trevlig stäm-
ning. (L 4) 
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Eleverna och lärarna ska dessutom kunna känna tillit till varandra och till 
läraren i en lugn, avspänd skolmiljö. Lärarna vill skapa bra stämning i klas-
serna och främja ett samarbete med eleverna. Den goda läraren blir då 
den lärare som sätter eleven i centrum och utgår från dennes behov. Det 
blir den lärare som inte framhäver en yrkesteoretisk lärarroll, utan skapar 
förtrogenhet hos eleverna genom att placera sig på en av eleverna accep-
tabel undervisningsnivå. Att i detta samarbetsklimat få eleverna att öka 
sin självkänsla och skapa kunskap inom områden som de inte tidigare 
intresserade sig för, är viktigt för många av undersökningens lärare.  

Läraren kring år 2000 är social, flexibel och anpassningsbar: ”Hörru du, 
jag är flexibel, jag ställer upp med nästan vad som helst” (L 6). Det är en 
lärare som kan undervisa och arbeta med alla elever på gymnasieskolans 
samtliga program. Undervisning i olika klasser med olika elever kräver en 
flexibel lärare som kan ”känna” sig in i klassen och skapa goda relationer, 
förtroende och kommunikation med eleverna. Undervisningen bör också 
vara meningsfull, vilket kan skapas med en varierad undervisning. Om 
inte, kan arbetet som lärare bli tråkigt: ”Och där gör jag också på lite 
olika sätt och det har mest att göra med att jag tycker det är så dö .. eller 
tråkigt” (L 17). Flexibilitet är ett ord som används ofta av svensklärarna i 
undersökningen och ges hög status när lärarna talar om hur de anpassar 
undervisningen till elevernas intressen och förutsättningar. Lärarna talar 
om hur de ser enskilda elever och hur därför undervisningens innehåll 
och arbetssätt utformas olika i olika klasser på gymnasieskolans olika 
program, men de talar också om att anpassningen till elevgrupper görs 
utifrån ”att överleva”. Lärarna anpassar sig till de givna förutsättningarna 
för praxis. 

I jämförelsen mellan då och nu framstår ett nytt förhållningssätt till 
undervisning och elever. Det nya förhållningssättet kontrasterar det gam-
la, som lärarna uttrycker, det traditionella:  

 
/…/det var traditionell, väldigt katedercentrerad undervisning å´ det var  .. 
byggde nog väldigt mycket på en retorik som alltså var programmerad med i 
princip läxförhör, ny läxa osv /…/ litterär kanon eller nå´t  vi hade här som 
fanns med sen många årtionden tillbaka /…/ Det har ju förändrats oerhört 
mycket /…/ men i och med att kollegiet är utbytt i hög grad, så är det ju en 
helt annan skola och i många fall dom bästa .. dom flesta sätt till det bättre, 
måste jag säga, och jag har trivts väldigt bra med kollegorna. (L 4) 
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Kerstin Bergöö ser i sin avhandling Vilket svenskämne? (2005) hur blivan-
de lärare via dikotomin – ett gammalt svenskämne, som de formulerar 
utifrån sina egna skolerfarenheter och ett nytt svenskämne, formulerat 
utifrån högskoleundervisning – ger röst åt en inställning där det gamla, 
traditionella upplevs som negativt och det nya som positivt.   

Meningsfull undervisning, socialt engagemang och/eller de erfaren-
heter som lärarna fått i livet ges status. Kvalité i undervisningen är där-
emot ofta kopplat till specifika ämnesrelaterade kunskaper. Dess motsats 
är vaga, obestämda kunskaper. Likaså ställs djupare kunskap mot ytlig, 
och när svensklärare i undersökningen talar om skolan som social institu-
tion är en av de viktigaste uppgifterna att fostra eleverna till social kom-
petens, samsyn och kollektivt samarbete. Social kompetens ställs ofta 
mot splittring och individualism. Individualism ska dock inte kopplas 
ihop med en individualiserad undervisning, vilken i svensklärarnas utsa-
gor getts högt värde.  

Att nå uppställda mål, har högt retoriskt värde. Att eleverna når må-
len för minst godkänd i kursen ligger även hög status, något som åter-
verkar på den enskilde lärarens yrkesstatus. Värdet i att nå de uppställda 
målen kan därför kopplas till vikten av att effektivt nå uppställda ekono-
miska resultat (se II: 1.2).  

Det finns också ett värde i att kunna värdera och bedöma elevernas 
insatser. Ord som därför ofta återkommer är analysera, diskutera, stegra, 
fördjupa, utveckla och variera. ”Stegra” kopplas oftast ihop med att träna 
eleverna för det som kan komma på högskola och universitet. Ambitio-
nen förtydligas också ibland genom användandet av orden ”seminarier” 
och ”föreläsningar”:  
 

Och nu 1800-talet har vi jobbat med miniföreläsningar, vi har gjort en liten 
.. ja, en miniuniversitetskurs. Små miniföreläsningar om olika författare. 
/…/ opposition på det här, så att dom ska få prova på det här med att dis-
kutera texten. Det som kommer sen på universitetet.. Så vi har som försökt 
att stegra ..(L 2) 
 

Genom användandet av ord och uttryck kopplade till idrottsspråket, ”att 
ta ett steg till”, ”höja ribban” m.fl., visar lärare på prestation, konkurrens 
och effektivitet, värden som värderas högt inom skolan som fält: 
 

Dom kan ju inte göra samma saker. Alla elever kan ju inte göra samma saker 
på gymnasiet, därför att en del hoppar redan en meter när dom kommer hit, 
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och dom eleverna dom kan ju inte hela tiden fortsätta att träna på samma 
höjd. Man måste ju lägga ribban på en nivå så att eleverna får utveckla sig 
hela tiden. För en del måste den alltid ligga på marken, andra måste ju .. en 
del elever får beställa .., vi har svårare saker. Det är för att dom ska få växa i 
svenskämnet, för att man kan ju inte träna [ ], rättstavning … ( L 5) 

 
Som motsats till konkurrens och urskiljande talar samtliga lärare i under-
sökningen på olika sätt om rättvisa. I t.ex. lärarnas utsagor om de målre-
laterade betygen visar sig den rättvisa läraren. Likaså i utsagorna om den 
individualiserade undervisningen för enskilda elever och i jämförelse 
mellan grupper och klasser, visar sig den rättvisa läraren som har ambi-
tionen att ge samtliga elever en likvärdig undervisning. Undervisningen 
ska också formas så att eleverna ”utvecklas”, att de ”växer” och att de 
stärker sitt självförtroende. Det kan ske genom att de t.ex. utvecklar sitt 
språk så att de kan hävda sig i ett demokratiskt samhälle.  

Svensklärare är en yrkesgrupp som, likt andra yrkesgrupper, förvär-
vat yrkeshabitus utifrån de ekonomiska betingelser som getts dem. När 
ekonomiska och ideologiska förutsättningar förändras, talar svensklärar-
na om sina tillgångar och de positioner de besatt. De lyfter i sina utsagor 
fram de värden och normer som har hög status inom fältet gymnasiesko-
lan kring år 2000. När de talar om hur deras arbete förändrats i negativ 
riktning, framhåller de yrkeskunnande och professionalism.  

Förhållande till tid och förändring 

Bourdieu menar att förändringar eller nya erfarenheter måste få tid innan 
de kan bli en del av människans habitus (Callewaert 1992: 20 ff). Dewey 
(1997: 84 ff) talar om hur uppfostran är förvärv av vanor som gör att vi 
som individer anpassar oss till vår omgivning, men också hur omgiv-
ningen anpassas till individer. Vanor kopplar Dewey ihop med hur vi 
vänjer oss vid något när vi använder dem. Vanor skaffar vi oss genom 
vår formbarhet och vår anpassningsförmåga. De kan vara av praktisk art 
likaväl som mental art, intellektuell som känslomässig och påverkade av 
tid. Vi reagerar när förändringar inte är i samklang med vårt habitus på 
samma sätt som vi reagerar när våra vanor ifrågasätts och blir föremål 
för förändring. 

Förändringar som inte ges tid kommer i konflikt med förkroppsli-
gade, normaliserade värden, normer, maktordningar, symboliskt och 
kulturellt kapital. Bristen på tid kan få sådana kroppsliga uttryck som 
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frustration och sjukdom, vilket svensklärare (L 1, L 2, L 8) i intervjusam-
talen talar om. När människor inte känner sig delaktiga i skapandet av 
nya arbetsförhållanden, utan att dessa förändringar istället påförs dem, 
blir deras motreaktion en naturlig följd av förändrade, ofta upplevda 
försämrade, arbetsvillkor. Dessa reaktioner på snabba strukturella för-
ändringar har gjorts till individuella problem. Det är den enskilde perso-
nen som inte klarar omställningen, blir samarbetsovillig och/eller utmat-
tad. Ett av det nya postmoderna samhällets kroppsliga uttryck skulle 
därför kunna vara utmattningssymtom, symtom i ett samhälle där det till 
den personliga friheten kopplas statusbegrepp som effektivitet och flexi-
bilitet vid sidan av merarbete i arbetsliv och på fritid. 

Hargreaves (1998: 107 ff) menar att lärare låter tid bli en central di-
mension i deras arbete. Han lyfter därför fram och kategoriserar några 
tidsdimensioner utifrån lärares tidsuppfattningar. I den teknisk-rationella 
tidsuppfattningen kan tiden ökas eller minskas. För svensklärarna i min 
undersökning har deras tekniskt-rationella tid organiserats i arbetsplats-
förlagd tid, förberedelsetid, lektionstid m.fl. Den tiden kan konkret redo-
visas på papper och kan då som, som jag ser det, även användas av lärar-
na i kampen om utrymme och status inom fältet skola.  

När vissa ämnen tilldelas mer schematid än andra ämnen, eller när 
under dagen ett ämne läggs in på schemat, avspeglar det makt och status, 
enligt Hargreaves. Den tiden betecknar han som mikropolitisk tid, en tid 
som också kan visa sig i olika status mellan grundskolelärare och gymna-
sielärare (Hargreaves 1998: 110 ff). Att t.ex. gymnasielärare har mer för-
beredelsetid än grundskolelärare, menar Hargreaves bottnar historiskt i 
könsbestämda skillnader. Det arbetar fler kvinnliga lärare på grundsko-
lorna än på gymnasiet. Den feminisering av läraryrket som jag kan se i 
intervjusamtalen, skulle kunna förklaras med att lärarnas mikropolitiska 
tid minskat. Svensklärare i undersökningen talar ofta om hur de känner 
rädsla för att svenskämnet ska försvinna och att ämnets status ska mins-
ka när det förväntas att det ska integreras med andra ämnen. Tiden för-
svinner ju in i andra ämnen.  

Tid kan även uppfattas som fenomenologisk tid (Hargreaves 
1998:112 ff). Det är en subjektiv tidsupplevelse, t.ex. känslan att tiden 
inte räcker till. Här jämför Hargreaves en monokron ”manlig” tidsupp-
fattning med en polykron ”kvinnlig”. Administrationen av skolans verk-
samhet i t.ex. tidsscheman är ett monokront förhållningssätt till tid, me-
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dan lärarnas verksamhet, speciellt i de tidiga åldersklasserna, kan uppfat-
tas som polykront. Den monokrona ”manliga” tidsuppfattningen, admi-
nistrationens eller skolledningens tidsuppfattning, dominerar inom sko-
lan och kontrollerar lärarnas arbete. Den dimensionen av tid vill Hargre-
aves beteckna som en sociopolitisk dimension (Hargreaves 1998:120 ff). 
Hargreaves förklarar motståndet från lärare mot förändringar inom sko-
lan med att lärare ser klassrumsverksamheten som polykron och därmed 
aktivt försöker dra ner på förändringstakten. Med hjälp av habitus-
begeppet kan jag se motståndet som en reaktion på att förändringar inte 
ges den tid som krävs.  

Svensklärarna i undersökningen befinner sig mitt i den process som 
bygger en ny yrkeskultur med utökade ansvarsområden samt flera 
svenskämnen anpassade till styrdokument och de grupper som ska un-
dervisas. Med tiden kommer förändringen att skapa förändrade yrkesha-
bitus. I detta förändringsarbete måste lärarna tro på att förändringarna är 
en utveckling mot det bättre, trots upplevda försämringar. När tron på 
förändringarnas idé samverkar med förändringarna i praxis, ges förut-
sättningar för skapandet av nya yrkeshabitus.  

Läraridentiteter 

Den förkroppsligade formen av kulturellt kapital är direkt relaterad till 
människans habitus och då även till identitetsskapande och rolltagande. I 
samhällen som förändras, förändras även positionerna på fälten. Yrken 
försvinner eller förändras och nya tillkommer. Nya yrkesidentiteter eller 
yrkesroller befästs genom de kulturella kapital som ges legitimitet på 
fältet. I skolan som samhällsinstitution finns också en mängd individuella 
habitus utifrån faktorer såsom kön, ålder, social och etnisk tillhörighet 
(Bourdieu 1994: 261 ff), vilka är kopplade till lärares yrkeshabitus. Habi-
tus förändras utifrån de betingelser som ges och den lärare som forma-
des i modernitetens samhälle kanske inte längre finns, utan existerar en-
dast som en bild av en traditionell lärare: 

 
/…/en gammal bild, som jag vet existerar också här, en person som anser 
att dens ämne är det absolut viktigaste. Detta ska ni kunna! En person som 
är satt att bedöma andra människor i en helt annan ålder, en person som jag 
ibland känner som väldigt orubblig. O.., heter det oflexibel? En person som 
väldigt sällan skrattar rakt ut och som skyndar med nedböjt huvud i korrido-
rerna och inte hälsar. Knytblus! Nä, men en ganska strikt person, ofta lite 
medveten om sin betydelse. (L 12) 
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Genom att ge en negativ bild av läraren har L 12 också gett dess motsats, 
vilket är bilden av den lärare hon själv vill vara.  Bilden av den strikta, 
inbundna läraren, stämmer för en del av undersökningens svensklärare 
inte längre med deras yrkesverklighet. Den bild som de flesta av under-
sökningens svensklärare vill framhålla är den lärare med ett socialt upp-
drag, vars profession förändrats och utökats till att omfatta så mycket 
mer än tidigare. När den nya lärarrollen ska befästas, skapas nya, till för-
ändringen anpassade värden, som för att erhålla hög positiv status kon-
trasterar negativa värden. 

Den nya läraren utgår från elevernas behov och är också den lärare 
som väl harmonierar med skrivningar kring förhållningssätt i läroplan 
och kursplan: ”Vi är väldigt, väldigt öppna. Har högt i tak.”(L 12). För L 
12, som ser sig som lärare, inte gymnasielärare eller svensklärare, har den 
socialt engagerade läraren högt värde och i lärarrollen vill hon då lägga en 
viss personlighet, ett lärarkall. Det är en lärare som måste kunna möta 
alla slags människor och inte vara rädd för de konflikter som kan uppstå. 
Genom att formulera vilka egenskaper och styrkor en svensklärare på 
gymnasiet är tvungen att ha, har L 20 även indirekt formulerat dess mot-
sats – rädsla, otrygghet, svaghet – alltså olämpliga egenskaper (se även 
Bourdieu 1994: 265). 

Goodson och Numan (2003: 68 ff) konstaterar att det är vanligt att 
lärare väljer läraryrket och även agerar i sin lärarroll utifrån förebilder 
under sin egen skoltid.19 En förebild uppfattas då även stå för professio-
nalitet och den goda läraren. Beskrivningen av den professionella och 
den goda läraren är relaterad till en tid då det ställs större krav på tjänste-
sektorns arbetare, som t.ex. lärare. ”En decentraliserad skola kräver både 
lojala och självständiga lärare”, vilket kan ses som en del av lärares pro-
fessionalism, menar Lennart G. Svensson (1995: 195) i sin analys av 
samhällsutveckling och yrkesprofession. Här talar t.ex. L 5 om hur viktigt 
skolledningens verksamhetsbeslut är för lärarnas arbetsinsats. Om lärar-
nas ”professionalism” förringas, tas även en bit av deras identitet bort, 
vilket påverkar undervisningen, anser L 5. 
 Bilden av läraren är inte enhetlig. Några är de lärare (L 3, L 13, L 9, L 
10, L 18) som även vill framhålla en förmedlande lärare som ska och bör 

                                                           
19  Se även Dan C. Lortie (1977) 
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ge eleverna av den kunskap och de yrkeserfarenheter som de själva ge-
nom åren skaffat sig. Här visar sig även en lärarroll som placerats i ett 
norm- och värdefält med grund i tradition, kontinuitet och förmedlande 
undervisning. Det är också samhällets bild av hur en lärare ska agera och 
uppträda (Gannerud 2001: 162 ff; Rhöse 2003: 28 ff), en bild som för-
stärks med hjälp av medias och skönlitteraturens föreställningar.20 Habi-
tus påverkas också av de bilder vi ger av världen.21 Den konstruerade 
bilden av svenskläraren är en del av svensklärarens habitus som föränd-
ras i takt med successivt förändrade villkor inom skolans verksamhet.  

Svensklärarna i undersökningen ser sig själva framför allt som den lä-
rare, som anpassar sig och sin undervisning efter enskilda grupper och 
individer, samt de förutsättningar som ges. L 3 talar om hur hennes lärar-
roll förändrades i och med flytt från en liten skola till en större med 
andra villkor: 
  

Det är större klasser, det är större skola, det är större klassrum, alltså  
det är det här med miljön också. Det finns ju nå´t klassrum som är  
jättestort alltså. Tavlan sitter högt och det är .., förstår du? 
 
B: För 50-grupper då? 

 
Jo precis, då blir man som liten, då får man vara mer auktoritär. På så  
sätt kan jag ha ändrat mig. Jag känner att jag måste vara lite strängare. (L 3) 

 
Det lilla podiet i den skola där hon undervisade tidigare, bidrog till att 
stärka hennes auktoritet. Katederns uppgift och placering i klassrummet 
har alltid varit att förstärka lärarens auktoritet. Den har därför getts en 
viktig symbolisk funktion för kontroll och makt över fostran och kun-
skap (Granström, 1994). 

I intervjusamtalen framhålls vikten av en lärare som ser varje enskild 
elev och som kan individualisera undervisningen. Läraren med social 
kompetens är stabil, stark och har ämneskunskaper kopplade till traditio-
nell ämneskonception, i vilken även livserfarenheter och livskunskap 
värderas högt. Det är också en lärare som passar idén om ett programut-
format gymnasium där läraren ska anpassa sin undervisning till de elev-

                                                           
20 Se även hur beskrivningar av läraren i skönlitteraturen  är med och skapar bilden 
av läraren i Anna Maria Ursings avhandling Fantastiska fröknar: studier av 
lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur. (2004) 
21 Se även Bjurström ( 2005:180) 
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grupper och enskilda elever han/hon undervisar: ”/…/man känner ju 
det här, man märker vad som är möjligt /…/ på nå´t sätt man hittar en 
nivå där det är bäst att jobba” (L 6). När exempel ges från konkret un-
dervisning, visar sig dock en undervisning med grund i tradition: 
 

Jag har rubriker ”ordkunskap”, ”grammatik”, olika moment där man 
får då instruktioner hur man ska göra, vilka böcker man ska använda  
och så får dom själva göra det och sen komma tillbaks till ett förhör då eller 
en redovisning av nå´t slag. (L 6) 

 
Den sociala förmågan poängteras även i L 7:s utsagor. Undervisning i 
olika klasser med olika elever kräver en lärare som kan ”känna” sig in i 
klassen, en som kan vara flexibel och skapa goda relationer och förtro-
ende genom bra kommunikation med eleverna.  
 Men bilden av svenskläraren/läraren är också en bild som, i jämförel-
sen med hur det var tidigare och med successivt förändrade villkor, visar 
en yrkesprofession med förändrad status. L 4 visar besvikelse över lärar-
yrkets förändrade status och att inte bli sedd för det viktiga arbete den 
professionelle läraren gör. Den lärare som värnar kunskap och ser det 
som en av skolans grundpelare uppskattas inte längre. Den läraren för-
ringas och har bytts ut mot uppskattningen av läraren med social förmå-
ga och kompetens, menar L 4. L 10, som vill kombinera en förmedlande 
lärarroll med en social, kan t.ex. känna besvikelse över att yrket som 
svensklärare inte visade sig vara det hon en gång trodde det skulle vara. 
Numera hinner hon t.ex. endast läsa elevtexter på grund av allt merarbete 
som läggs på lärare. Tidigare hann hon läsa nyutkommen litteratur: 

 
Jag inbillar mig också att jag blev svensklärare en gång i tiden eftersom jag 
var romanläsare. Jag tycker om att läsa. Jag svalde det mesta i romanväg, 
men eftersom jag blev svensklärare så vet jag ingenting om modern littera-
tur, brukar jag säga. Jag har nog med att repetera Candide, försöka komma 
ihåg lite grann om Swift och Robinson /…/ (L 10) 

 
Att vara lärare måste för undersökningens svensklärare kännas menings-
fullt. Alla de förändringar till det sämre som svensklärarna talar om och 
som kan förstås utifrån eliminering av hoten mot lärarnas yrkesidentitet 
och hoten mot svensklärares yrkeshabitus förvärvat under lång tid, fun-
gerar som en slags besvärjelse. Besvärjelsen innebär en önskan om att det 
ska bli bättre, absolut inte sämre, för då riskerar de att ställas inför att 
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vara kvar i ett yrke vars förutsättningar totalt förändrats och där uppdra-
get inte längre är det som de utbildades till. Samtliga svensklärare marke-
rar tydligt att de inte vill uppfattas som t.ex. ”hjälplärare” till karaktärs-
ämneslärarna. De vill inte förlora i status. De vill inte ”sälja bort” sitt 
ämne, vilket skulle innebära att helt låta svenskämnet integreras med 
andra ämnen, något som också skulle innebära att de, som några uttryck-
er det, förlorade sin svenskläraridentitet. Att förändra sin roll som 
svensklärare, eller att skapa en ny lärarroll skulle då kunna innebära att 
det skapades ett helt nytt ämne (L 5).  

Ämneskonceptioner 

Habitus visar sig i våra praktiker som förhållningssätt, sätt att värdera, 
förstå och agera (Bourdieu 1994: 251 ff). I yrkeshabitus finns tidigare 
yrkesbetingelser lagrade. I sina utsagor visar svensklärarna hur yrket som 
svensklärare blivit en del av deras personliga habitus. Svensklärarna 
kommer in i skolan som enskilda personer med olika habitus. Med de 
betingelser som den enskilda arbetsplatsen ger, skapas enskilda yrkesha-
bitus, men även en generell yrkeshabitus, som utvecklats under tid med 
givna generella villkor (se Bourdieu 1992: 33).  Detta sammantaget gör 
att svensklärarnas arbete och ämneskonception kan skilja sig åt p.g.a. 
olika arbetsvillkor, men även ha stora generella likheter p.g.a. gemen-
samma villkor.  När organisationsförändringar inom skolan skapar nya 
betingelser påverkar det även undervisningens innehåll. När t.ex. L 5 
reagerar på svenskämnets infärgning mot program och risken att enbart 
bli sedd som ”hjälplärare” till karaktärsämneslärarna och att det i sin tur 
kommer att påverka svenskämnet så att det inte kommer att finnas något 
kvar av ämnets ”själ”, kan det förstås utifrån habitus relaterat till ämne 
och yrkesidentitet format under år av givna betingelser: 
 

Allt ska anpassas, inte finns nå´nting kvar av svenskans själ. /…/ 
 
B: -Alltså, vad är själen i svenskämnet? 
 
Det är ju att läsa och utvecklas, språkligt och utvecklas i takt med personlig-
heten och de tänkande människorna, lärande, litteraturläsande, kommunika-
tion är det. (L 5)  

 
Ämnesundervisning visar sig dels i habitus, dels i den ämneskonceptio-
nella marknadens sanktioner och censur, t.ex. att visst ämnesinnehåll inte 
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accepteras i gymnasieskolans svenskundervisning. På samma sätt som det 
finns verksamma språkliga habitus hos individer och grupper (Bourdieu 
1982/1984), så menar jag att det finns ämneskonceptionella habitus som visar 
sig i svensklärarnas utsagor om det pedagogiska arbetet och som då ock-
så bör visa sig i praxis. Inom fältet skola har en mängd ämneskonceptio-
ner formats och de har getts legitimitet på det ämneskonceptionella fäl-
tet. Dessa sanktionerade ämneskonceptioner, vilka är värda att eftersträ-
va, är kopplade till lärares symboliska och kulturella kapital vilka för-
kroppsligats och visar sig i praxis. De är således ämneskonceptionella 
habitus. 

Habitus är alltså de symboliska och kulturella tillgångar eller kapital 
som förkroppsligats i oss och, som kopplat till vissa fält, visar sig i praxis. 
De ämneskonceptioner som getts status och värde inom skolan som fält 
under t.ex. senare delen av 1900-talet visar sig i praxis.22 Lars-Göran 
Malmgren (1996: 69 ff) och pedagogiska gruppen i Lund kunde under 
slutet av 1900-talet se tre olika svenskämnen, tre olika paradigm, fram-
träda ur svensklärares arbetsinnehåll och arbetssätt. Ett är svenska som 
färdighetsämne, vilket bygger på ett formalistiskt ämne, där olika mo-
ment tränas och upprepas med övningar. Svenskämnet är här ett språk-
ämne, där förhoppningarna är att eleverna ska kunna använda en väl 
fungerande språkteknik med hjälp av formaliserad språkträning. Ett an-
nat är svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, vilket fokuserar 
förmedlingen av ett litterärt kulturarv, en litterär kanon med rötter i 
1800-talets nationella strömningar som idag vidgats till att omfatta väs-
terländska klassiker. Vid sidan om litteraturen står språket med språklä-
ran som bildningsstoff. Ett tredje och det som Malmgren förespråkar är 
svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Det utgår från elevgruppens 
förutsättningar och erfarenheter. Genom litteraturen ska eleverna få del 
av mänskliga erfarenheter så att de får förståelse för företeelser i olika 
tider och samhällen. Språket ses som medel för kommunikation och 
skapande av kunskap. Elevernas intressen fokuseras och ämnet är mind-
re läromedelsstyrt. Malmgren konstaterar att dessa tre ämneskonceptio-
ner kan vara svåra att hitta renodlade i praktiken, men att lärares val av 

                                                           
22 Se utförlig redogörelse kring svenskämneskonceptioner i Kerstin Bergöös 
avhandling Vilket svenskäne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv 
(2005). 
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ämnesinnehåll och arbetssätt fokuserar paradigmen mer eller mindre 
utifrån ”övertygelse och ställningstagande”(1996: 89).  

Per-Olov Svedner (1999) utgår från lärares ambitioner när han väl-
jer en modell för ämneskonception. Svenskundervisningen är aldrig ren-
odlad i olika ämneskonceptioner eftersom dessa är konstruktioner, så 
därför vill Svedner istället beskriva de olika svenskämnena utifrån lärares 
ambitioner i förhållande till eleverna. Han vill visa hur undervisningssitu-
ationen påverkas av hur lärarna gör sina val utifrån olika förutsättningar 
och hur de möter elever som kommer till skolan med olika förväntningar 
och förutsättningar. I detta möte uppstår en undervisningssituation. Han 
menar att svensklärarna undervisar utifrån att svenskämnet har en grund-
struktur där litteraturläsning och massmedier, språkstudier och grann-
språk utgör ett stoffinnehåll, samt muntlig och skriftlig språkträning ett 
färdighetsinnehåll. Ambitionerna kan vara att utveckla elevernas språkli-
ga förmåga, att överföra kunskaper kring litteratur och språk till eleverna 
eller göra eleverna intresserade och engagerade av språk och litteratur, att 
föra kulturarvet vidare till eleverna, att via litteraturen skapa större med-
vetenhet hos eleverna samt att använda svenskämnet på ett sådant sätt 
att eleverna fostras in i demokrati. Ambitionerna påverkas av samhällets 
krav, elevernas krav på meningsfull undervisning, krav från den akade-
miska världen och från ämnestradition. Lärare kan välja att antingen läsa 
delarna i svenskämnet separat eller integrera de olika delarna. Läraren 
kan också välja att arbeta antingen formalistiskt, där färdigheterna övas, 
eller arbeta funktionalistiskt där färdigheterna används (Svedner, 1999: 
16 ff). 

Svenskämnesdidaktikern Bengt Linnér (1984) visar i sin avhandling 
om läsningens sociala och institutionella villkor hur verksamheter är be-
roende av givna betingelser (1984: 183 ff). Han använder sig av rambe-
greppet när han vill beskriva hur läsning förekommer i olika sociala 
sammanhang. Läsningens funktion skiftar och påverkas utifrån de speci-
ella ramar som varje social institution har. Linnér talar om yttre och inre 
ramar. Eleverna anpassar sig till eller internaliserar dessa ramar så att de 
”styr elevens reaktioner och handlanden i lässituationen” (Linnér 
1984:188). Linnér menar att ramen har en fysisk sida i form av klassrum, 
möblering m.m., vilket styr handlingarna genom dess symboliska inne-
börd. En klassrumsmöblering kan indikera t.ex. disciplinering och effek-
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tivisering. Denna symboliska sida av de fysiska ramar som omger t.ex. 
läsning, visar hur institutionella villkor skapar olika sätt att läsa.  

Det statiska, traditionsbundna litteraturämnet med bl.a. en litterär 
kanon som lästes kronologiskt har idag ”rivits ner”, vilket inte alltid går 
ihop med utvecklingen mot att svenskämnet förväntas anpassas till de 
olika programmen, menar L 4.  Han kan också se att mycket av förhåll-
ningssätt och arbetssätt inom skolan finns att söka i de personer som 
arbetar där, vad de står för, vilken kunskaps- och människosyn de har. L 
4 poängterar värdet av den nära relationen till elever och kollegor, och 
befinner sig vid tiden för undersökningen i ett skede då ämnesarbetslaget 
”bygger upp” ett nytt svenskämne: ”Nu är det ju . . . har det ju succesivt 
förändrats och, och nu har ju kraven på att man ska hitta nya vägar vuxit 
enormt och därmed har ju också didaktiken, pedagogiken tagit över” (L 
4). En svensklärare lämnar dock inte helt det svenskämne som byggdes i 
modernitetens samhälle. En litterär kanon följer med, men sättet att an-
knyta till den går ofta via skiftande arbetssätt och ofta via tematiska stu-
dier. Att värna tradition inom svenskämnet, kan också vara ett sätt att 
värna det formella svenska språket. ”Det är väl så att varje kulturnation 
måste slå vakt om, om den egna kulturen, om modersmålet” (L 13). 
Högt värderat för många av undersökningens svensklärare är dessutom 
ett formellt korrekt och väl fungerande språk.  

Habitus är föränderligt, likaså ämneskonceptionellt habitus. Nya 
svenskämnen byggs upp utifrån nya betingelser. Lärare i undersökningen 
(L 3, L 4, L 6, L 8) framhåller hur undervisningen i svenska förändrats på 
grund av ett ”nytt” förhållningssätt till eleverna, ett förhållningssätt där 
eleverna ska bli ”sedda”, men där betingelserna kanske inte alltid ges.  
När svensklärare i undersökningen t.ex. talar om hur de försöker indivi-
dualisera undervisningen i svenska, samtidigt som de talar om hur de 
endast ges förutsättningar för undervisning i stora grupper, har betingel-
ser inte getts för att inkorporera den individualiserade undervisningen. 
Svensklärarna skapar istället trygghet i sitt arbete genom att utforma in-
nehåll och arbetssätt till väl kända moment. Dessa har formats under tid 
med givna förutsättningar.  

Lärarna talar också om ”flexibilitet” och ”variation” i arbetssätt och 
innehåll. Infärgning av ämnet mot program har vid tiden för undersök-
ningen ännu inte fullt ut slagit igenom i lärarnas svenskämneskonceptio-
ner, däremot variationen i framför allt arbetssätt, där diskussionen lyfts 
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fram som viktigt kunskapsredskap, men även som arbetsbesparande 
redskap:  
 

det är stora skillnader /…/det är mycket mera … vad ska jag säga, elevcent-
rerat, alltså man har diskussioner med dom, det är färre prov, dom kan väl 
vara jobbiga att rätta, eller var på sitt vis, men dom var.. dom var ju mycket 
mer faktainriktade när man började. Nu är det mera /…/ motivera /../ så-
dana frågor rörde det sig aldrig om och det är ju helt annorlunda sätt att rät-
ta. Blir mera att man skriver små uppsatser, sådana saker istället för sådana 
där frågor som man sätter rätt och fel på, och det gör att det blir helt annor-
lunda samtidigt som lektionerna också blivit annorlunda. Jag undervisar ju 
inte riktigt kanske som jag gjorde när jag började, utan att det är lite föreläs-
ning, lite söka fakta och diskutera alltså ../…/ variation på ett helt annat 
sätt. (L 2) 
 
Ja, som jag sa, det tar ruskigt mycket tid, det är ju därför man drar sig för 
det. Man har den här pressen att det och det och det ska jag hinna, nu går 
det tre hela lektioner innan alla har redovisat den muntligt. Man känner pa-
niken komma, men man får ta det där i alla fall. /…/ det är ju kanske då 
eleverna som blir lite lidande på att man känner att det går tid till den munt-
liga biten, så belastar man dom hårdare med dom här skriftliga uppgifterna 
att göra dom hemma istället, att det blir mer och mer av det, och det får 
man väl kanske se upp lite grann med, utan dom ska ju också ha en rimlig  
arbetsbörda. /…/ Ja,  det innebär alltså att de ju .. det är mycket rättnings-
arbete naturligtvis, självklart, det är ju ..har det ju alltid varit, men jag upple-
ver nog att rättningsbiten ökat för min del trots att jag vill säga att jag beto-
nar det muntliga. /…/ förr /…/ salsskrivningar /…/ Nu kommer det ju 
löpande in bokrecensioner , referat, tidningsartiklar bla, bla, bla /../ så antal 
papper man hanterar är ju mångdubbelt mot för tjugo år sen. /…/ men jag 
kan aldrig tänka mig att bara lämna det dom skrivit utan att titta på, det 
tycker jag känns fel. (L 4) 

 
Samtliga lärare i undersökningen talar om hur de ska ”hinna” arbeta med 
arbetsområden, moment, inom viss utsatt tid. Momenten ska hinnas med 
men betingelserna ges inte. Brist på tid har blivit en faktor som påverkar 
svenskämnet och habitus. 

I intervjusamtalen kring hur svenskämnet förändrats lyfts ofta fram 
hur det till stora delar skiftat från ett ämne där fokus tidigare låg på för-
medlande av fakta till ett mer elevcentrerat analytiskt, etiskt vidgat fär-
dighetsämne, i vilket diskussionen som färdighet fokuseras. Variation i 
innehåll och arbetssätt ses som viktigt, men variationen finns framför allt 
inom mönstret, t.ex. inom formulerade, avgränsade temaarbeten eller 
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momentbaserad undervisning. Kulturarvet23 i dess olika former är fakta-
kunskap. Hur eleverna arbetar med innehållet kopplas ofta ihop med den 
frihet lärarna menar de numera har när det gäller undervisningsupplägg 
och ses då också som en del av svenskundervisningens förändring. An-
vändandet av diskussionen som arbetsredskap att skapa kunskap visar 
delvis på en förskjutning av fokus från faktakunskaper till fokus på fost-
ran via värden och normer kopplade till social kompetens och etik. Ana-
lysen, tolkningen, känslan för texter lyfts fram som meningsskapande i 
undervisningen.  

De yrkesförberedande klasserna ställs sällan inför en analyserande, 
reflekterande undervisning. I förlängningen skulle det kunna innebära att 
de inte på samma sätt som de studieförberedande via undervisningen i 
svenska fostras in i de demokratiska värdena. I Johan Liljestrands (2002) 
undersökning om hur diskussionen i gymnasieskolan skulle kunna vara 
en potential för att utveckla elevernas möjligheter att delta aktivt i ett 
demokratiskt samhälle, poängteras att eleverna måste vara intresserade av 
de frågor och problem som ska diskuteras för att de ska kunna engagera 
sig. Eftersom skolan ställer krav på elevernas deltagande i diskussioner 
kring frågor som ofta initieras av läraren och där lärarens normer och 
värderingar gäller, utvecklar inte eleverna det kritiska, analytiska förhåll-
ningssätt som eftersträvas. I min undersökning poängterar svensklärare 
vikten av en undervisning på de yrkesförberedande programmen som 
utvecklar språket som en kommunikativ färdighet och ett kommunikativt 
redskap för demokratisk fostran.  

Sammanfattning 

Min läsning av Pierre Bourdieu har varit utgångspunkt när jag tolkat 
materialet med fokus på svensklärares föreställningar om makt, värden, 
normer och förhållande till tid. Studien visar att svensklärares arbete är 
påverkat av maktrelaterade villkor och värden med hög status på fältet.  

Kamper utspelas på sociala och symboliska fält t.ex. på fältet ”gym-
nasieskola” eller fältet ”svenskundervisning”. De som agerar på ett fält 
innehar tillgångar som ger status och legitimitet. Att agera på fält skulle 
också kopplat till ett senmodernt samhälle kunna uttryckas med att aktö-

                                                           
23  Ofta representerat av en litterär, traderad kanon som läses kronologiskt. Se även 
Brink, Lars (1991), Litterär kanon i det svenska gymnasiet 1905-45. I: Svenskämnet i 
förvandlling. Red. Malmgren Gun & Thavenius, Jan. 
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rerna ingår i nätverk av aktörer med statusrelaterade tillgångar för nätver-
ket. Tillgångar och legitimitet förändras dock utifrån förändrade förut-
sättningar och i tider av samhällsförändringar kan kamper på fält bli extra 
tydliga. Utifrån svensklärares utsagor kan jag se hur kamper förs kring 
organisation, arbete, undervisning, läraridentiteter m.m. Jag kan också se 
hur många av dessa kamper har förts till arbetslagen och individualise-
rats. 

I intervjusamtal kring yrkesliv, finns inbyggt en jämförelse med hur 
det var förr. Förändring ingår i alla berättelser om livet (Arvidsson, 
1998). I habitusbegreppet ingår också en förändringsaspekt eftersom 
habitus förändras utifrån rådande betingelser.  Lärarens yrkesidentitet 
eller svenskämnets utformning i gymnasieskolan förändras när nya förut-
sättningar ges, vilka kan vara en ny läroplan, ett nytt lönesystem eller en 
ny organisation.  Svensklärares habitus är kopplat till bestämda positio-
ner inom fältet skola, och specifikt för undersökningen gymnasieskolan. 
Det är på detta fält nya betingelser getts eller ges, vilket skapar nya vär-
den och normer att eftersträva och där olika kamper förs om positioner. 
Detta kan ta sig konkreta uttryck i svensklärares utsagor så att de t.ex. 
reagerar negativt mot utvecklingen/förändringen av gymnasieskolan i 
vilken alltmer av resurserna försvinner eller omfördelas, samtidigt som 
ord och uttryck relaterade till den nya ekonomins ideal, tillåts få högt 
retoriskt värde i utsagor om arbetet.  

Kampen om positioner framstår i intervjusamtalen som konkreta 
kamper kring t.ex. arbetsplatser eller fortbildningsresurser. Den framstår 
också som en kamp mot en överordnad makt, som jag vill beteckna som 
en diffus makt, som på ett övergripande plan tycks styra utveckling och 
verksamhet. Mot den makten, vilken kan representeras av ”organisatio-
nen” eller ”utvecklingen” kan ingen konkret, öppen kamp föras eftersom 
den inte har någon konkret given mottagare. Förändringar och upplevda 
försämringar måste då så småningom accepteras. Utvecklingsideal, vilka 
kan uttryckas med ord som flexibilitet och effektivitet, ges högt retoriskt 
värde i intervjusamtalen. Yrkesstatus kan också förstärkas med använ-
dandet av statusrelaterade begrepp från t.ex. styrdokumenten. Bakom de 
positivt laddade värdeorden finns de negativt laddade som deras motsats. 
I svensklärares utsagor om t.ex. undervisning, ställs ofta frihet och flexi-
bilitet i undervisningen som motsats till traditionell undervisning.   
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Erfarenheter av ett yrke i förändring och styrdokumentens krav på 
ett förändrat förhållningssätt mot elever och att skapa kunskap, gör att 
traditionella identifikationschabloner ofta byts ut mot nya. Svensklärares 
identitetsskapande påverkas således av nutida betingelser. Dessutom 
formas nya svenskämnen via ord och uttryck kopplade till ett senmo-
dernt samhälle. Med grund i traditionell ämneskonception formas nya 
genom tankar och idéer om flexibla och effektiva arbetssätt i en mål- och 
resultatstyrd skola som ska finnas till för alla och där samtliga elever har 
möjlighet att nå de fastställda målen. På så sätt skapas olika ämneskoncep-
tionella habitus. 

Lärarnas individuella och/eller arbetslagens tolkningar av uppnåen-
demålen påverkar svenskämnets innehåll och arbetssätt, och att nå målen 
blir också nära kopplat till den svensklärare som skapar mening och mo-
tivation med skolarbetet. Motivationen och skolarbetets mening erhålls 
genom att t.ex. göra undervisningen rolig och trevlig.  Den nära kontak-
ten med eleverna, att de kan känna tillit till varandra och till läraren, samt 
att kunna erbjuda god kvalitet i undervisningen är också meningsskapan-
de pedagogiskt arbete. Gymnasieskolan blir då inte endast en plats för 
lärande och ett symboliskt fält, utan i allra högsta grad ett emotionellt 
fält.  

Idén om de målformulerade betygen och dess realisering är formu-
lerad utifrån en idé om nationell likriktning. I den homogena, nationella 
skolan förväntas människor med gemensamma värden och normer ver-
ka. På ett sådant fält råder samsyn och harmoni. Grunden för den natio-
nella enhetliga skolan är samsyn. De som verkar i den måste fostras in i 
den idén, de måste tro på idén, och som redskap används värden med 
hög resp. låg retorisk status. I ett flerkulturellt samhälle splittras den ho-
mogena, nationella skolan. Här formas nya fält eller nätverk i vilka fortfa-
rande harmoni fungerar som grundläggande värde. Svenskläraren är ock-
så en person som strävar efter att tillhöra en grupp lärare med hög status 
på fältet. Utsagorna är därmed också utsagor om såväl grupptillhörighet 
som utanförskap.  
En lärare kan ifrågasätta beslut, t.ex. resursomfördelning eller merarbete. 
Eftersom detta ifrågasättande ofta inte uppskattas, riskerar läraren att 
stämplas som samarbetsovillig, gnällig, icke trivsam m.m., vilket stör 
harmonin. Motsatta värden, som att vara glad och positiv oavsett vad de 
nya betingelserna innebär för den enskilde, har blivit kapital på en mark-
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nad och detta kapital är då också högt skattat i skolan som socialt och 
kulturellt fält.  

III Slutsats och diskussion 
Studiens huvudsakliga syfte har varit att dels lyfta fram svensklärares 
utsagor om verksamheten i några gymnasieskolor kring år 2000, dels att 
förstå dessa tidsbundna utsagor som också kan förväntas få betydelse i 
den konkreta svenskundervisningen. Studien visar på acceptans av men 
framför allt motstånd mot förändringar som upplevs som försämringar 
av villkoren för arbetet som svensklärare på gymnasiet och som också 
fått betydelse för gymnasieskolans svenskämnen.  

III:1 Slutsats 
Mot bakgrund i ett senmodernt samhälle och med hjälp av Pierre Bour-
dieu kan jag förstå svensklärares utsagor om sitt arbete i gymnasieskolan 
kring år 2000. När skolan som samhällsinstitution ska anpassas till ett 
samhälle i förändring förändras villkoren för skolans verksamhet och 
även för lärares arbete. Genom att placera utsagorna i ett senmodernt, 
alltmer marknadsanpassat och globaliserat samhälle, kan jag förstå 
svensklärares utsagor om minskade ekonomiska resurser i en mål- och 
resultatstyrd skola, vilket gett nya villkor, förändrat deras arbete och ska-
pat brister i verksamheten. Jag kan också förstå svensklärares utsagor ge-
nom att koppla dem till Bourdieus maktanalys. På olika fält pågår kamper 
om positioner och för att behålla eller erövra positioner kan värden och 
normer med högt värde på fältet användas i kampen om makten.  
 Effektivitet, flexibilitet och individualisering är värden som lyfts 
fram när svensklärare talar om det pedagogiska arbetet i en mål- och 
resultatstyrd skola i ett senmodernt samhället. Effektiviteten kan t.ex. i 
utsagorna realiseras i en momentutformad undervisning påverkad av tid, 
flexibiliteten i en till olika program och elever anpassad undervisning, 
och individualisering med att nå målen i de olika kurserna i svenska. Det 
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värde som dock framför allt genomsyrar verksamheten i gymnasieskolan 
kring år 2000, under en tid när verksamhetsförändringar genomförs, är 
harmonin. Den visar sig bl.a. i utsagor som lyfter fram en verksamhet där 
ordning och reda, lugn och ro, positiv och glad, roligt och trevligt, skat-
tas högt och inte sällan individualiseras när påförande av förändringar, 
t.ex. bildande av nya arbetslag utan att de berörda är med i beslutspro-
cessen, möter motstånd.  
 Kamper om positioner på olika fält relaterade till gymnasieskolan 
kring 2000 kan föras mellan ämneslärare och karaktärsämneslärare, lärare 
och skolledning, lärare och elever m.fl., men det är framför allt kampen 
mot en överordnad diffus makt, representerad av t.ex. organisationen, som 
i svensklärarnas utsagor förs via utsagor om förändringar som inneburit 
försämringar t.ex. merarbete i form av alltmer administrativt arbete och 
utökad mötestid. 
 I senmodernitet finns också stråk av modernitet som bl.a. kan visa 
sig i undervisningstradition. De ämneskonceptioner som är verksamma 
kring 2000 är svenskämnen formade under lång tid påverkade av senmo-
dernitetens ideal och givna villkor på samma sätt som habitus är dåtid 
och nutid utifrån givna villkor. Jag kan därför också förstå svensklärares 
utsagor kring ämneskonceptioner genom att lägga ytterligare en aspekt 
på habitus och se hur olika svenskämnen i gymnasieskolan formar ämnes-
konceptionella habitus. Dessa är nära kopplade till personliga förkroppsliga-
de habitus, vilket gör att de ämneskonceptionella habitus jag kan se i 
svensklärares utsagor, då även bör visa sig i praxis. 

III:2  Diskussion                   
Jag kommer nedan att diskutera och reflektera över delar av studien som 
skulle kunna fördjupas och/eller studeras utifrån andra utgångspunkter. 
Diskussionen börjar i demokratiuppdraget för att sedan fortsätta med 
lärares professionalisering. Jag avslutar med att peka på vikten av framti-
da forskning om villkor för lärares arbete och skolans innehåll.  

Demokratiuppdraget 

Förutom att skolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter, ska sko-
lans verksamhet ske i överensstämmelse med grundläggande demokratis-
ka värderingar. Speciellt ska alla som arbetar inom skolan verka för jäm-



 110

ställdhet och människors lika värde. Eleverna inom gymnasieskolan ska 
också ha inflytande över sin utbildnings utformning (SFS 1999: 887).  

När samhällsfunktioner alltmer lämnas över till individer att lösa, 
när samhället ingår i en global marknadsekonomi, skapas sociala grupper 
som internt löser samhällsfunktionerna, men här skapas även grupper 
som ställs vid sidan av.24 Den utvecklingen kan också skönjas inom sko-
lan som samhällsinstitution. Kopplat till frågan om över- och underord-
ning, menar jag att den utvecklingen även skapar segregation. Problem i 
samhället och samhällets institutioner blir individuella när makten blivit 
en diffus makt. Individen söker sig till de grupper där hon kan känna 
trygghet och tenderar därigenom att bidra till att samhället blir alltmer 
segregerat. Hon söker sig till sin bank, sin tandläkare och läkare, sitt el-
bolag och hon väljer sin skola, där hon vet att undervisningen bedrivs 
utifrån de normer och värderingar som stämmer överens med hennes 
egna och den grupp i samhället som hon tillhör. Segregationen får alltså 
näring av harmoni som grundläggande värde, ett värde som också är en av 
de faktorer som påverkar verksamheten i gymnasieskolan. Kopplat till 
över- och underordning, har den också fått näring av motsatserna högt – 
lågt, bra – dåligt, fint – fult etc. När svensklärare talar om den individua-
liserade undervisningen ställs grupper med ”duktiga”, studiemotiverade 
elever mot grupper med ”svaga” elever. Här visar sig också skiftande 
undervisningsinnehåll och arbetssätt för de olika elevgrupperna beroende 
på vad läraren anser eleverna klarar av. Segregationens idé, vilken fokuse-
rar delarna istället för helheten, konstrueras i lärares utsagor dessutom 
som pedagogisk idé när t.ex. gruppindelning görs utifrån kunskapsnivåer.  
Elevernas inflytande över sin utbildning har i svensklärarnas yrkesberät-
telser underordnats den organisationsidé där samarbete mellan lärarna i 
ett arbetslag prioriterats. Den diffusa makten verkar även via de gemen-
samma kursplanerna i kärnämnet svenska, vilket hämmar elevernas infly-
tande över undervisningen. 

Frågan om skolan som ett demokratiprojekt kräver forskning kring 
faktorer som påverkar undervisningen. Här bör framför allt de värden 

                                                           
24 1996 konstaterade Alexandra Ålund (1996:253 ff) utifrån arbetsmarknads-
forskning och skolforskning att polariseringen i samhället tilltagit under 1990-talet. 
Samma år (1996) var Skolkommittén klar med sitt delbetänkande Krock eller möte. Om 
den mångkulturella skolan i vilken kommittén lyfter effekter av boendesegregation 
kopplat till skolan och dess inre arbete. 
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och normer som påverkar verksamheten lyftas fram, men även maktrela-
terade faktorer. Skolan är en plats där grupperingar i olika tider erövrat 
positioner av överordning, en plats där hegemoniska25 normer, värde-
ringar, traditioner och kulturmönster visat sig i skolans innehåll och ar-
betssätt. Det som vissa tider setts som det lämpliga innehållet av dem 
som stått för den goda smaken, har under andra tider med nya samhälls-
företrädare förringats (Bourdieu 1994: 245 ff). Skolans uppgift att fostra 
och förmedla kunskap har alltså av olika intressegrupper nyttjats och 
nyttjas fortfarande som redskap i kampen om makt och utrymme. Nya 
agenter/intressegrupper kan idag antas representera symboliskt kapital 
på utbildningsmarknaden. 

I styrdokumentens skrivningar visar sig normalitetens samhälle. Här 
formuleras målkriterier med uttrycken ”goda” och ”väl” kopplade till 
kunskap och färdighet, vilket förutsätter förståelse för begreppens inne-
börder. Lärarna ställs inför att utifrån sin egen värdeskala tolka vad som 
menas med ”skriva väl” och ”goda kunskaper”. Det finns alltså möjlighet 
till många tolkningsalternativ och enskilda beslut när det gäller betygsätt-
ning. Lärarna ska förhålla sig till en skola som ska verka utifrån grund-
läggande demokratiska idéer kopplade till ett snabbt föränderligt flerkul-
turellt kunskapssamhälle. I en sådan skola bejakas kritiskt och analytiskt 
tänkande, praktisk, etisk och intellektuell undervisning, vilket i kurspla-
nerna i svenska, och även i svensklärares utsagor, kan uttryckas med att 
undervisningen ska fördjupas. Som motsats kan jag se hur ett momentut-
format svenskämne starkt beroende av tid har utvecklats inom gymnasie-
skolan på grund av värden såsom effektivitet och flexibilitet. Mångfald 
och flexibilitet kan också få sina uttryck i en pedagogisk idé – den varie-
rade ämnesintegrerade undervisningen. Det är en integrerad svenskun-
dervisning som också innebär ett accepterande av ett mer vidgat, flexibelt 
svenskämne26. 

                                                           
25 I Italien studerade Antonio Gramsci fascismen under 20- och 30-talen och kom 
fram till att hegemoni är en term som beskriver dominerande relationer som inte visar 
sig direkt men som ändå finns med och påverkar. Hegemoniska krafter förändrar 
ständigt sitt innehåll allt efter hur de sociala och kulturella situationerna förändras 
(se Johansson Tomas &  Miegel, Fredrik (1996); Ehnmark Anders (2005)).  
26 Se även John Dewey 1997:359ff; Lotta Bergman 2007:277 ff. 
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Professionalisering 

Fördjupade studier kring skolans feminisering kopplat till lärares profes-
sionalisering bör också göras. Många olika tjänstesektorer har genomgått 
stora rationaliseringar och decentraliseringar, vilket inneburit sociala och 
ideologiska förändringar i det västerländska samhället, menar Lennart G. 
Svensson och Pal Orban (1995). Det är inom den offentliga sektorn som 
framför allt kvinnor arbetar och av vissa samhällsgrupper kan tjänste-
mannaklassen, t.ex. lärare, ses som improduktiv för den konkurrensutsat-
ta globala ekonomin (Svensson & Orban 1995: 25ff). Den förändring av 
skolan och lärarnas arbete som pågått under 1900-talets slut, menar jag 
skulle aldrig ha kunnat genomföras om inte det funnits ett utvecklat 
samarbete och samsyn mellan representanter från lärarnas fackförbud 
och arbetsgivaren, om de övergripande målen för skolan. I Thatchers 
Storbritannien utsattes lärarna under slutet av 1900-talet för konkurrens 
och privatisering. De fackliga organisationerna gjordes verkningslösa och 
lärarna förlorade sin rätt att löneförhandla (Egidius 2001: 166). I Sverige 
infördes individuella löner samtidigt som de genom arbetslagstanken och 
samarbete skulle uppfylla arbetsgivarens krav på resultat. För att få lärar-
na att acceptera systemskiftet inom skolan användes ofta begreppet pro-
fessionell i diskussionen kring lärarnas arbete och lärarnas löner. Ivor 
Goodson och Ulf Numan (2003) beskriver en del av fenomenet på föl-
jande sätt: 

 
Det som verkligen engagerar lärare (och förmodligen även de flesta andra 
yrkesgrupper) med koppling till professionaliteten är signaler som rör om-
världens syn på deras kompetens och yrkesskicklighet i allmänhet och hur 
denna och deras arbete värderas ekonomiskt i synnerhet. Det handlar dock 
inte bara om månadslönen. Som en av flera ekonomiska aspekter markeras 
ofta lärartätheten. Med klok skolledning och väl genomförd arbetsfördel-
ning reglerar den hur tungt och pressande yrket blir. När många dignar un-
der bördorna och andelen långtidssjukskrivna och utbrända ökar hjälper inte 
individuella lönelyft. (2003: 39) 

  
Lärarprofessionen är omdiskuterad. Ivor Goodson och Ulf Numan 
(2003) menar när de diskuterar professionalisering och avprofessionalise-
ring av lärarkåren, att det idag, efter vad de kallar ett politiskt och eko-
nomiskt systemskifte, kan vara svårt att förklara vad professionalisering 
egentligen innebär (2003: 42). Gunnel Colnerud och Kjell Granström 
(1989; 2002) såg i slutet av 1980-talet lärares professionalitet som kollek-
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tiv kompetens, vilken utvecklats ur ett gemensamt yrkeskunnande. De 
menar att lärares professionalitet måste kopplas till en gemensam yrkes-
etik och ett gemensamt yrkesspråk, som utvecklas ur problemlösande 
samarbete. Professionalisering av en yrkeskår, vilket innebär högre status, 
kräver dock en gemensam kunskapsbas, något som de menar saknas för 
lärare som yrkesgrupp. Ämneslärarnas kunskapsbas är t.ex. specifikt äm-
nesinriktad, menar de. Därför anser författarna att läraryrket inte kan ses 
som en profession utifrån kriterierna om gemensam kunskapsbas och 
egenkontrollerad etik.  

Med grund i undersökningen, bör professionalisering av lärarkåren 
kopplas till de krav som ställs på skolan som samhällsinstitution i föränd-
ring. När t.ex. alltmer administrativt arbete påförs lärare agerar lärare och 
administrativ personal på samma fält utifrån givna villkor på fältet, vilket 
då också påverkar den pedagogiska verksamheten. Svensklärarna i under-
sökningen befinner sig mitt i en process där deras arbete och yrkesroll 
håller på att omdefinieras. De visar hur en mängd läraridentiteter verkar 
inom skolan anpassade till tradition, resursrelaterade förutsättningar och 
den elevgrupp som ska undervisas. När Hargreaves (1994: 224 f) beskri-
ver hur grupper i balkaniserade organisationer blir alltmer stabila i sina 
identifikationer och att ämneslärare blir alltmer knutna till sina ämnen 
samt identifierar sig med sina ämnen, överensstämmer detta inte med 
svensklärarnas utsagor i min undersökning. Det skulle kunna förklaras 
med svenskämnets karaktär som ett ”brett ämne”, ett ämne som lätt kan 
anpassas till andra ämnen, vilket gör det svårt att identifiera sig som 
svensklärare (t.ex. L 6). Den förklaring som för mig förefaller trolig ligger 
i svenskämnets karaktär och lätthet till anpassning, framför allt till en-
skilda elever och elevgrupper, vilket färgar av sig på svensklärares yrkes-
identitet.  

Professionalisering bör också kopplas till vilket uppdrag skolan i en 
framtid ska ha och till vad som är meningsfull och meningsbärande un-
dervisning i ett senmodernt samhälle. 

Fortsatta studier 

Mina reflektioner har också kretsat kring vikten av fortsatta studier i vad 
som är meningsbärande undervisning i förhållande till ämneskonceptio-
ner och ämneskonceptionellt habitus. Här krävs fördjupade studier kring 
habitusbegreppet innebörder eftersom det är så nära kopplat till person-
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lig habitus. Har t.ex. de pedagogiska förändringarna, som är starkt relate-
rade till ekonomiska och organisatoriska faktorer och som de flesta av 
svensklärarna upplevde som försämringar, vilka de via sina utsagor ville 
bekämpa, tio år senare accepterats, förkroppsligats och blivit svensklära-
res yrkeshabitus? Jag kan också se vikten av fördjupade studier kring hur 
förändringar och maktrelaterade faktorer påverkar lärares arbete i grund-
skolan och på universitet och högskola. Studier kring lärares arbete och 
ämneskonceptioner med hjälp av olika perspektiv skulle dessutom ytter-
ligare fördjupa förståelsen för lärararbetets villkor. 
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Summary 
The overall aim of this didactic study The Work of Teachers in Swedish is to 
understand the terms of work, education and teaching of Swedish in a 
period round 2000 when the organisation of the school changes and the 
economic resources seem reduced. The study is qualitative and the em-
pirical material is based on interviews/conversations with 20 teachers. 
The research questions focus on how teachers in conversations describe 
and construct their work, values in society and school, structures of 
power and relation to time.  

Another aim is to call attention to what teachers of Swedish choose 
to present when they talk about their work at upper secondary school. 
With the help of tools related to story and storytelling, I can interpret 
and understand the description of their work.  Teachers’ work in one of 
the institutions in the society must be related to a society around 2000. 
That late modern society is also a network society. With the help of Pi-
erre Bourdieu’s theory I can see how values, power and relation to time 
are expressed in different ways when teachers of Swedish talk about their 
work and education. 

The results   

From analyses of a late modern society, I can see how teachers’ work in 
school is related to ideals in a global economy. The changes in their work 
and education depend on reorganization and redistribution of economi-
cal resources and responsibility. The result is a lack of room, time, fur-
ther education, cooperation etc. and those new terms are threats against 
good education. The teachers in the study talk mainly about the changes 
in school around 2000 as something negative. Decentralization and indi-
vidualization get new meanings when those words are placed in school 
environment and activity, for instance when the teachers talk about more 
work and responsibility, or individual salaries.  Effectiveness, flexibility 
and individualization are words related to economy and they seem to 
have an effect on education and subjects of Swedish.  Those words get 
new meanings for instance when the teachers talk about teaching defined 
topics, “moments”, limited in time or teaching adapted to different 
school programs or pupils.  
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I can also understand teachers’ work when it is related to power and 
values on the educational field. In times of changes struggle for power 
takes place on fields and with the help of values new positions are con-
firmed. I can see how a diffuse power acts on the school field. It is named 
“organisation” or “development”, a power that takes no struggle and 
therefore in time must be accepted. I can also see how harmony is a 
dominant value and a term that influences teachers’ work. New terms 
form new identities related to teaching. New terms also form new sub-
jects of Swedish that in time and practice form new habitus connected to 
subjects. That is what I call ämneskonceptionella  habitus.  

In my discussion I focus on democracy in education and teachers’ 
professionalism in a late modern society. I also propose new and ad-
vanced studies on didactic fields. 
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Bilaga 
 
Intervju-
samtal 

Datum Återkoppling 
höst 2000 – 
vår 2001 

Kön 
ålder 

Skola 

Lärare 1 3/5 
2000 

 K 
25-40 

Mindre gy. 
Norra S. 

Lärare 2 3/5 
2000 

        
brev 

K 
25-40 

        
       ” 

Lärare 3 2-5/5 
2000 

            K 
40-50 

Större gy. 
Norra S. 

Lärare 4 2-5/5 
2000 

            M 
40-50 

 
  ” 

Lärare 5 2-5/5 
2000 

            K 
50> 

  
  ” 

Lärare 6 2-5/5 
2000 

              
brev 

M 
50> 

 
  ” 

Lärare 7 17/5 
2000 

            K 
50> 

Större gy. 
Norra S. 

Lärare 8 17/5 
2000 

            K 
40-50 

 
  ” 

Lärare 9 19/5 
2000 

              
bortfall 

K 
50> 

   
  ” 

Lärare 10 19/5 
2000 

            K 
50> 

 
  ” 

Lärare 11 14/6 
2000 

            M 
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Större gy. 
Mellersta S. 

Lärare 12  13/6 
2000 

            K 
50> 

   
  ” 

Lärare 13                     13/6 
2000 

            M 
50> 

  
  ” 

Lärare 14 22/5 
2000 

              
brev 

K 
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Mindre gy. 
Mellersta S. 

Lärare 15 23/5 
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            K 
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  ” 

Lärare 16 22/5; 
23/5 
2000 

            K 
50> 

 
  ” 

Lärare 17 12/5 
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Mindre gy. 
Mellersta S. 

Lärare 18 11/5 
2000 
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M 
50> 

 
  ” 

Lärare 19 11/5 
2000 

            M 
25-40 

  ” 

Lärare 20 14/6 
2000 

            K 
50> 

Större gy. 
Mellersta S. 
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