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Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka hur olika lärare tolkar 
kursplanerna gällande litteraturundervisningen i Svenska B och Svenska som andraspråk B. 
För att utröna om de kan anses som likvärdiga görs jämförelser gällande hur undervisningen 
skiljer sig åt mellan olika lärare som undervisar samma kurs och även mellan kurserna 
Svenska B och Svenska som andraspråk B. Detta eftersom godkänt betyg i kurserna ger 
likvärdig grundläggande behörighet för högre studier. Eventuella orsaker till olikheter 
angående likvärdighetsaspekten avser undersökningen också att utforska. Undersökningen 
gjordes genom intervjuer med fem lärare på gymnasiet och på Komvux.  
     Lärarna i Svenska B vittnade om att de allmänna formuleringarna i kursplanen ger läraren 
stor frihet vilket gör att det, mellan olika lärare, kan skilja sig åt beträffande undervisningstid 
och innehåll. Markanta sådana skillnader leder i sin tur till att lärarna anser att kurserna inte 
blir likvärdiga. Specifikt stora skillnader i undervisningstid och innehåll framkom mellan 
Svenska B och Svenska som andraspråk B. I Svenska B ägnas betydligt mycket mer tid, cirka 
70-75%, åt litteraturundervisning än i Svenska som andraspråk B där tidsåtgången är cirka 30-
50% av den totala undervisningstiden. Anledningen till denna skillnad är att 
andraspråkseleverna har språkliga begränsningar vilket gör det svårt för dem att läsa och 
förstå litteratur från olika tider och kulturer. Speciellt svårt har eleverna med äldre tiders 
texter varför sådana i hög grad väljs bort. 
     På grund av de språkliga begränsningarna lägger lärarna istället stor vikt vid elevernas 
språkfärdighet på bekostnad av litteraturundervisningen. Därför kan kurserna Svenska B och 
Svenska som andraspråk B, enligt denna fallstudie, inte anses vara likvärdiga. 
Undersökningen indikerar också på att andraspråkselevernas brister i språkbehärskningen 
beror på att de inte fått tillräcklig undervisningstid i tidigare kurser. Dessutom framhöll 
lärarna att undervisningstiden i Svenska som andraspråk B borde utökas. 
__________________________________________________________________ 
Nyckelord: litteraturundervisning, tolkning, kursplaner, svenska, svenska som andraspråk, 
likvärdighet 
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1 Inledning 
Sverige har genom åren blivit alltmer mångkulturellt vilket innebär att människor från olika 

kulturer och med olika språkliga bakgrunder lever och verkar här. Det är en demokratisk 

rättighet att alla invånare, oavsett ursprung, får samma möjligheter till att delta i samhälleliga 

debatter, att utbilda sig och att arbeta inom de områden de önskar. Men har alla verkligen 

likvärdiga förutsättningar för att kunna lyckas i Sverige? Ges alla de verktyg de behöver? Här 

har skolan ett stort ansvar och en av de främsta nycklarna för att kunna fungerar i ett nytt land 

är att lära sig det nya språket och genom det förstå kulturen. 

     Som blivande lärare i Svenska och Svenska som andraspråk har jag under min utbildning 

funderat på likheter och olikheter mellan de båda ämnena. Min intention är självklart att mina 

framtida elever, oavsett vilket av dessa ämnen de studerar, ska få likvärdiga förutsättningar 

för att kunna studera vidare eller yrkesarbeta i det svenska samhället. Ett godkänt betyg i 

antingen Svenska B eller Svenska som andraspråk B ger dessutom likvärdig grundläggande 

behörighet för vidare studier. Detta leder dock tanken vidare till att begrunda kursplanernas 

utformning då dessa ger lärarna mycket utrymme för enskilda tolkningar. Friheten det innebär 

ser jag som en fördel rent individuellt för varje lärare men i och med att den alltid måste sättas 

i relation till likvärdighetsaspekten finns det även risker med den. 

     För att få en inblick i hur verkligheten i dagens gymnasieskola kan se ut gällande Svenska 

och Svenska som andraspråk har jag valt att koncentrera mig på att undersöka olika lärares 

litteraturundervisning, dvs. studier av och om verk skrivna av författare från olika tider och 

kulturer, i dessa ämnen. Kursplanernas formulering angående just litteraturen är ett tydligt 

exempel på att det åligger läraren att tolka vad undervisningen ska innehålla, då det inte finns 

uttryckt vilken litteratur som ska behandlas eller hur mycket tid som ska ägnas åt detta. 

     Som central utgångspunkt för mitt arbete används de mål i kursplanen för Svenska B och 

Svenska som andraspråk B som anknyter till litteratur från olika tider och dessa är att: 

 
 

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med 
anknytning till vald studieinriktning. 
     
ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat 
bekantskap med författarskap från olika tider och epoker 
    (Skolverket, Kursplan för Svenska B) 
 
ha läst skönlitteratur från olika tider och kulturer med tyngdpunkt på svensk 1900-talslitteratur och kunna 
reflektera över texterna och i anknytning till dem skriva och samtala om egna och andras upplevelser, 
värderingar och levnadsvillkor 
   (Skolverket, Kursplan för Svenska som andraspråk B) 
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1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att i en fallstudie undersöka hur olika lärare tolkar kursplanen 

gällande litteraturundervisningen i kurserna Svenska B och Svenska som andraspråk B. 

Eftersom en kurs ska anses likvärdig oavsett var den ges vill jag utröna hur stora skillnader 

det kan tänkas vara angående undervisningstiden och innehållet i undervisningen mellan olika 

lärare som undervisar samma kurs, i det här fallet lärare i Svenska B och i Svenska som 

andraspråk B.   

     Dessutom vill jag jämföra Svenska B med Svenska som andraspråk B beträffande 

litteraturen. Och om det finns indikationer som tyder på att dessa kurser inte kan anses 

likvärdiga vill jag försöka utforska vad det kan tänkas bero på. 

     Mina frågeställningar är således: Har verkligen alla elever som går ut gymnasieskolan med 

godkända betyg i Svenska alternativt Svenska som andraspråk fått likvärdig undervisning och 

därmed en likvärdig grund att stå på, kunskapsmässigt? Kan den svenska skolan, med 

nuvarande kursplaners utformning, uppnå denna likvärdighet? Uppnår vi ens likvärdighet 

inom samma kurser, exempelvis mellan två klasser som studerar Svenska B men som har 

olika lärare? Slutligen, vad kan eventuella skillnader angående likvärdighetsaspekten bero på? 

    

1.2 Uppsatsens disposition 
Efter denna inledande del ger jag i kapitel 2 först en litteraturbakgrund gällande aspekter som 

är relevanta för mina frågeställningar. Dels berörs här kursplanernas utformning, dels berörs 

också vilka faktorer som kan tänkas påverka lärares texturval i litteraturundervisningen. 

Därefter flyttar jag fokus från det allmänna, till andraspråkselevernas speciella förutsättningar 

i den svenska skolan. I kapitel 3, Metod och material, presenterar jag hur jag gått tillväga i 

min undersökning. I resultatdelen, kapitel 4, redovisas resultatet av intervjuerna. I kapitel 5 

analyseras och diskuteras resultatet. Till sist avrundas uppsatsen i kapitel 6 med Avslutande 

kommentarer.  

 
2 Bakgrund 
2.1 Skolans kursplaner och dess utformning 
För gymnasieskolan finns kursplaner som innefattar en övergripande ämnesdel och mål för 

varje kurs som finns i ämnet. De målstyrda formuleringarna i kursplanerna gör att det finns 

utrymme för lokala tolkningar. Detta ger elever och lärare möjlighet att gemensamt besluta 

vilket stoff som ska behandlas och hur det stoffet ska bearbetas i varje kurs (Skolverket, 
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2004a:13). Det ställer dock höga krav på lärarna eftersom det också är viktigt att skolan ska 

vara likvärdig oavsett var man läser en kurs. ”Nationella styrdokument och en lokal, 

professionell tolkning av dessa ska borga för en effektiv, stimulerande och likvärdig 

utbildning, även om undervisningen både kan och ska gestaltas på olika sätt” (Skolverket, 

2004a:13). 
     Vad som nationellt bedömts som viktiga kunskaper uttrycks för varje ämne i mål att sträva 

mot, mål att uppnå och i betygskriterierna. Däremot anger inte kursplanerna hur själva 

undervisningen konkret ska bedrivas utan det är utifrån de kunskaper och kvaliteter som 

kursplanerna lyfter fram som lärarna, tillsammans med eleverna, ska planera undervisningen 

(Skolverket, 2004a:15). 

     Enligt Skolverket (2004a:23) är det viktigt att eleverna får vara med och diskutera och ge 

sina synpunkter på undervisningen så att de får förståelse för varför undervisningen 

genomförs på ett visst sätt. Eleverna bör därför få information om de nationellt fastställda 

målen i kombination med en redogörelse över hur undervisningen kan gynna måluppfyllelsen. 

”Kursplanerna är riktade till läraren och är inte fullbordade förrän läraren i samråd med 

eleverna har utvecklat hur de ska gestaltas i undervisningen” (Skolverket, 2004a:23). 

     Dagens abstrakt formulerade kursplaner medför vissa risker, påpekar Skolverket 

(2004b:34). Exempelvis kan bristen på konkret innehåll göra det svårt för lärarna att se vilka 

möjligheter som finns inom ämnet. Detta bör dock lösas genom att lärarna utbyter 

erfarenheter med varandra och genom fortbildning. De abstrakt formulerade begreppen 

medför också att kraven för målen inte är tydliga. Detta i sin tur leder till att kvalitetskraven 

kan se mycket olika ut lärare och skolor emellan.  ”Ett någorlunda enhetligt synsätt på kvalitet 

och svårighetsgrad kräver en ständig pågående diskussion mellan dem som använder en viss 

kursplan” (Skolverket, 2004b:34). 

     Uppnåendemålen i kursplanerna anger lägsta nivå för vad eleverna ska kunna efter 

avslutad kurs. Dessutom utgör de utgångspunkten för nationella jämförelser och ska därför 

bidra till en likvärdig utbildning. Kursplanerna måste både ge en tydlig ram och ha en 

formulering som tillåter så mycket friutrymme åt lärare och elever att de kan välja både 

innehåll och undervisningssätt (Skolverket, 2004b:38-39). 

 

 2.2 Kulturarv och texturval 
Enligt Jan Thavenius (1999: 23) var litteraturläsning i den svenska skolan endast en del av 

språkträningen ända fram till mitten av 1800-talet. Sedan skapades traditioner som grundades 
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på tankar om folkuppfostrande normer. Genom litteraturundervisningen skulle eleverna bli 

förnöjsamma, lydiga och flitiga. ”Fostran och färdighet i nära förening var det traditionella 

målet, högläsning, inlärning utantill och kateketisk utfrågning metoden” (Thavenius, 

1999:120). Dock tenderade undervisningen att vara motstridig eftersom det fanns en rädsla för 

att detta skulle utmynna i okontrollerad läsning samtidigt som skolans intentioner var att 

eleverna skulle ledas in ”i de rätta banorna” (Thavenius, 1999:120). 
     Omkring tiden för förra sekelskiftet utvecklades svenskämnet från att ha varit i huvudsak 

ett språkämne till att bli ett centralt bildningsämne där litteraturundervisningen fick en allt 

större roll. Det bedömdes viktigt att eleverna skulle bli förtrogna med de författare och verk 

som betraktades som de största. Detta eftersom de ansågs representera det sköna likväl som 

det sanna och goda. Vidare under 1900-talets första hälft stärktes litteraturundervisningens 

ställning ytterligare. En stabil kanon bildades successivt i vilken svenska författare utgjorde 

det centrala men där även ett fåtal nordiska och några europeiska klassiker var inräknade. 

”Denna kanon hölls samman av en kronologisk ram där man kunde lägga lite större vikt vid 

de litteratur- och kulturhistoriska sammanhangen eller vid författarskapen” (Thavenius, 

1999:121-124). 

     Nationalism men särskilt idealism präglade kanon under denna tid. Kanon definierade en 

gränsdragning mellan den egentliga litteraturen och populärkulturen och verken betraktades 

som både klass- och könsneutrala. En kanonisk diskurs hade formats och den ansågs som så 

självklar att den inte ifrågasattes. Denna baserades på en kultursyn som gick ut på att verken, 

kulturarvet, inte kunde tolkas eller upplevas på olika sätt av olika läsare. Och de verk som 

litteraturhistorierna och antologierna belyste betraktades som de viktigaste utan närmare 

reflektion (Thavenius, 199:125). 

     Thavenius påtalar att syftet med den litterära kanon är att göra läsaren förtrogen med 

verken och genom detta skapa en kärvänlig inställning till dem. Historiska och litterära 

värderingar ligger till grund för vilka verk som ingår i en kanon men den är också bestämd av 

underliggande sociala och kulturella intressen. Samtidigt är kanonbildningen under ständig 

diskussion och den är föränderlig även om det när det gäller urvalet av verk går sakta. 

Däremot förändras sättet att läsa och använda litteraturen desto snabbare. Vissa verk, de som 

utnämns till klassiker, har också en starkare ställning än andra och ett ständigt nytolkande av 

dem understryker dess position i kanon. ”Tolkningarna och värderingarna är frukten av en 

växelverkan mellan texterna och läsningen av dem i nuet och texternas ovanliga öppenhet 

ligger i förmågan att ge upphov till nya betydelser” (Thavenius, 199:134). Men kanon fyller 

också en exkluderande funktion genom att utestänga texter.  
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     Det är idag mer eller mindre självklart att det i svenskämnet ingår att förmedla ett 

kulturarv i form av skönlitterära texter. Stefan Lundström (2007:71-72) påtalar dock att det 

inte är så lätt att definiera vad detta kulturarv ska innehålla och vad syftet med undervisningen 

ska vara. ”Att studera varför texter kommer in i klassrummet innebär att man utifrån 

styrdokumentens och lärarnas perspektiv måste beröra frågor om vad kultur är, vilka områden 

som hör ihop med kulturarvet och vad det ska tjäna till, men också vilken relation mellan 

individen och kulturen är” (Lundström, 2007:72). Men litteraturundervisningen, förutom att 

den förmedlar litteratur är också en del av och medskapare till densamma (Lundström, 

2007:72). 

     Man kan se texturvalet ur tre synvinklar: ”Ett normativt perspektiv innebär att en mer eller 

mindre synlig norm styr exempelvis vilka sidor av samhällslivet som betecknas som kultur. 

Ett beskrivande perspektiv tar sin utgångspunkt i de många kulturer som alla är en del av. Det 

relationella perspektivet rymmer relationen mellan dessa två, men också relationen mellan 

kulturen och individen” (Lundström, 2007: 73-74). 

    Else Marie Halvorsen (2001:15-20) betonar att lärarens egen kultursyn påverkar hur 

kulturförmedlingen i klassrummet blir. Dessutom är kulturbegreppet både föränderligt och 

styrande eftersom det som gemensamt tas upp alltid måste ställas i relation till hur eleven 

individuellt mottar det, menar hon. Skolans funktion som förmedlare av ett specifikt kulturarv 

kan ses som mycket viktig för skapandet av en gemensam kultur. Enligt Halvorsen ska dock 

värdet som kulturarvet har alltid relateras till det behov ett aktuellt sammanhang kräver. I vårt 

föränderliga samhälle ses ofta kulturarvet som något stabilt som ungdomar kan identifiera sig 

med. Men här ser Halvorsen en paradox i och med att detta upplevda behov hos eleverna, att 

definiera sin identitet, inte alltid stämmer överens med vad eleverna själva vill. Sättet 

kulturarvet behandlas på får därmed en mycket stor betydelse (Halvorsen, 2001:60). 

    När det gäller lärares texturval relaterar Lundström (2007:160) till Charles Sarland och 

hans modell för lärares val av litteratur som redogör för olika faktorer som påverkar valet. 

Den rådande ideologin, vilken visas genom institutionen, dvs. skolan med dess kursplaner, 

lärare, ekonomi och organisationsprinciper, påverkar litteraturvalet. Lärare inverkar genom 

sina egna uppfattningar men också vilka elever läraren undervisar och vilka önskemål de har 

är av betydelse. Ämnesuppfattningar och boken i sig är viktiga komponenter, enligt modellen, 

när det gäller att skapa ett kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet, exempelvis i skepnad av 

den litterära kanon, är skolan mycket influerad av men Sarland påpekar också att det finns 

lärare som protesterar mot detta och väljer efter andra principer (Lundström, 2007:160-161). 
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      Lundström fortsätter med att relatera till Sarland och redovisar resultatet av en studie som 

undersöker hur lärare motiverar sitt litteraturval. Utifrån det sammanfattas sex kategorier: 

• Tillgång och användbarhet 

• Lärares egna preferenser 

• Mottagarinriktat – texter väljs för att tilltala elever 

• Utveckling av eleverna och eller deras läsning 

• Böckernas kvalitet 

• Böckernas förmåga att överföra högkulturen 

(Lundström, 2007:161) 

 

    Lundström granskar också Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994, Lpf 94, som 

innefattar gymnasieskolan. Han betonar att den förespråkar likvärdig utbildning men att det 

inte betyder att den för den skull ska vara likadan för alla (Lundström, 2007:131). Han 

påpekar också att läroplanen genomsyras av demokratiska normer och följer kristen tradition 

och västerländsk humanism. Detta uttrycks dock i mycket generella termer och därför 

knappast kan fungera som undervisningens normgivande utgångspunkt, menar Lundström 

(2001:135-136). 

     Att relationen mellan en svensk identitet och kulturell mångfald inte problematiseras i 

läroplanen framhåller Lundström också. Han menar att läroplanen avspeglar ett Sverige ur ett 

homogent perspektiv med utgångspunkt i den svenska kulturen och dess historia. I detta ser 

han en paradox, eftersom försöket till förståelsen av omvärlden sker ”i en lokal identitet med 

ett återupprättande av det nationella kulturarvet” (Lundström, 2007:136). 

     I den debatt som uppkom efter införandet av läroplanens utgåva 1994 framfördes viss 

kritik angående svenskämnets gymnasiala kursplaner. I den kritiserades A-kursen för att 

litteraturen endast blir ett medel för språkfärdighet i och med att språkfärdigheten åläggs för 

stort utrymme. I B-kursen betonas däremot kunnandet om litteratur. Dessa stora skillnader i 

kursplanerna mellan de båda kurserna, menar kritikerna, gör att ämnet splittras och att 

litteraturen då fyller en mindre funktion än den gjort tidigare (Lundström, 2007:176-177). 

 

2.3 Andraspråkselevers förutsättningar 
Åke Viberg (1996:122) beskriver skillnaden mellan att läsa svenska som modersmål och att 

läsa svenska som andraspråk. En elev med svenska som modersmål har utvecklat en bas i 

språket redan vid skolstart. Denne behärskar då i regel redan både uttal och grundläggande 
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grammatik och kan uppskattningsvis cirka 10 000 ord. Under skolåren sker sedan en 

omfattande utbyggnad av denna bas såsom inlärning av ”språkliga strukturer på textens och 

samtalets nivå” (Viberg, 1996:123). Ordförrådet kan i gynnsamma fall komma upp till ca 

40 000 ord. Andraspråkselever ställs inför att de måste lära sig basen i det svenska språket 

samtidigt som de måste lära sig utbyggnaden för att ha möjlighet att så småningom komma 

ifatt sina infödda kamrater (Viberg, 1996:122-123). 
    Margareta Holmegaard och Inger Wikström (2004:544) påpekar att det finns en risk att 

andraspråkselever får undervisning på en för låg kognitiv nivå pga. sina språkliga 

begränsningar i andraspråket. Detta blir fallet, menar de, om inte lärarna uppfyller vissa krav, 

såsom att på ett medvetet sätt göra innehållet förståeligt och väcka elevernas nyfikenhet utan 

att tillrättalägga och sänka kraven. ”De behöver en koppling av innehållet till de egna 

referensramarna i form av tidigare kunskaper och erfarenheter och gott om kontextuellt stöd 

genom att man i undervisningen använder ett laborativt och interaktivt arbetssätt” 

(Holmegaard & Wikström, 2004:544). 

     Författarna hänvisar till Jim Cummins modell gällande andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling, som de anser kan vara till stor hjälp för lärare när de planerar olika 

moment för andraspråkselever (Holmegaard & Wikström, 2004:543:545). Med denna som 

utgångspunkt kan lärarna diskutera och precisera vad varje elev är mogen att klara av och på 

så sätt undvika mer generella omdömen. Eleverna bör, i sin utveckling, följa den streckade 

linjen i figuren, vilket betyder att undervisningen ska sträva efter att hela tiden öka den 

kognitiva nivån. 

      

 

 

 

 

 

 

  

  
Figur 1   Cummins modell för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutvecklling.   (Holmegaard och Wikström, 2004:545)    
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    Av stor betydelse för kontextualiseringen är den sociala interaktionen, dvs. att eleverna, 

med hjälp av och i samspel med andra, bedriver arbetet på en nivå de inte ännu skulle klara av 

individuellt. Då utvecklas störst chans för eleverna att ”snabbare utveckla språk och 

kunskaper som ligger inom räckhåll för den egna utvecklingen” (Holmegaard & Wikström, 

2004:544-545). Därför är det viktigt att låta eleverna få många gruppuppgifter med olika typer 

av problemlösningar som ger upphov till diskussioner. Genom dessa samtal utvecklas också 

eleverna sociokulturellt, poängterar Holmegaard och Wikström. En förutsättning för att ett 

sådant arbete ska fungera är att läraren planerar, strukturerar och handleder på ett engagerat 

och interaktivt sätt (Holmegaard & Wikström, 2004:545). 

     Detta kan förankras i Lev Vygotskijs teori om den nära utvecklingszonen. Han menar att 

en elev lär sig bäst om undervisningen inte läggs på dennes verkliga utvecklingsnivå utan att 

den läggs på en högre nivå, dvs. på en möjlig utvecklingsnivå som endast kan bli verklighet i 

samarbete med andra som kommit längre eller under ledning av en lärare. Samspel med andra 

på detta sätt främjar lärandet men om eleven lämnas för sig själv kommer istället inlärningen 

att försenas eller avstannas. Språket har stor betydelse för inlärning vilket även de sociala 

faktorerna har, menar Vygotskij (Dysthe, 1996:55). 

      Michail Bakhtin (Dyste, 1996:63) delar detta synsätt och koncentrerar sig på dialog 

mellan individer. Grunden för hans dialogism är att man genom kommunikation med andra 

får insikt om sig själv, att kommunikation är en förutsättning för individens reella existens. 

Han anser att respons och återkoppling från andra utgör grunden för förståelse och mening 

med något. Förståelse och respons hänger således samman och är beroende av varandra och 

gör det möjligt för den enskilde att förstå både aktivt och engagerat (Dysthe, 1996:65-66). 

 
2.4 Andraspråkselevers ordförråd 
En mycket viktig komponent i språkbehärskningen för andraspråkselever är ordförrådet. 

Enligt Ingegerd Enström (2004:171) är ett rikt och varierat ordförråd en avgörande faktor för 

att dessa elever ska kunna lyckas med både högskolestudier och kommande yrkesliv. Att 

utveckla ett rikt ordförråd är dock ett mycket tidskrävande och ansträngande arbete. Dessutom 

har som regel andraspråksinlärare relativt kort tid på sig att bygga upp ordförrådet till en nivå 

som ligger nära infödda studiekamraters på samma utbildningsnivå. Det är många gånger just 

brister i ordförrådet som är den största svårigheten som dröjer sig kvar även hos inlärare på en 

hög språkfärdighetsnivå. (Enström, 2004:171). 
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     Om man som andraspråkstalare har som mål att kunna läsa och förstå såväl dagstidningar 

som olika slag av skönlitteratur och sakprosa spelar kunskapen om ämnesrelaterade ord, 

mindre frekventa ämnesoberoende ord och mindre frekventa vardagliga ord (Enström, 

2004:173) en stor roll. Självklart behöver en person, svensk eller utländsk, som ska studera ett 

specifikt ämne på en hög nivå lära sig förstå ämnets fackterminologi. Utöver dessa ord finns 

”ett mer generellt sakprosatypiskt ordförråd” (Enström, 2004:174) och många av dem är 

obekanta för de flesta utländska studenter. De här orden ingår i många olika discipliner men 

tillhör inte de mest frekventa i ett språk. Enström (2004:174) ger exempel på sådana 

ämnesoberoende ord: adekvat, anamma, fjärma, förfarande, förvisso, prekär, propå, 

påfallande, vidlåda, ypperlig. Har man som läsare ett ordförråd som innefattar många ord i 

den här kategorin ökar både hastigheten i läsningen och förståelsen av alla typer av sakprosa. 

     När det gäller skönlitterära texter förefaller ordförrådet vara mycket mer oförutsägbart, 

menar Enström (2004:175). Exempelvis har en stor andel av de moderna skönlitterära 

böckerna ett tämligen vardagligt ordförråd. Detta vardagliga ordförråd utgörs både av ord som 

är frekventa i all slags text och av mindre frekventa. För en läsare som inte förstår adjektiv 

såsom klipsk, kärv, lynnig, mesig, snorkig, sprallig, tafflig och tramsig eller verb såsom vada, 

vanka, lomma, snubbla, tumla, skutta och vackla (Enström, 2004:175) blir troligen 

läsförståelsen märkbart påverkad. Det som gör det problematiskt för eleverna är att de inte 

stöter på dessa ord vare sig i facklitteratur eller i läromedel och sällan i dagstidningar. 

Dessutom är de av sådan art att det ofta blir svårt att gissa sig till betydelsen av dem, även i en 

given kontext. Trots detta är de ändå så pass vanliga att de, förutom att de ofta förekommer i 

skönlitterära texter, också är vanliga i vardagliga samtal (Enström, 2004:175). 

     Något som Enström (2004:176) också framhåller när det gäller ordförståelse är att det 

ställs betydligt högre krav på eleven när denne själv ska producera texter. Hon gör skillnad 

mellan receptiv och produktiv kunskap även om hon påpekar att gränsen dem emellan inte 

kan dras särskilt skarp. Vad hon menar är att när man läser eller hör ett ord i ett specifikt 

sammanhang räcker det ofta med att veta ett ords ungefärliga betydelse. ”I produktiva 

situationer däremot ställs det på många sätt större krav på språkbrukaren, eftersom han eller 

hon måste behärska såväl stavning respektive uttal, grammatiska former, syntaktisk 

konstruktion som kombinationsmöjligheter, förutom naturligtvis de betydelse- och stilmässiga 

aspekterna” (Enström, 2004:176). 
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2.5 Andraspråkselevers skolsituation 
Jim Cummins (2001:89) anser att skolorna behöver utarbeta en särskild språkpolicy för att 

möta andraspråkselevers behov. Detta behövs eftersom lärare och utbildningsansvariga inte är 

överens om vilka åtgärder som är de bästa för att elever med olika språkliga och kulturella 

bakgrunder ska kunna få en likvärdig utbildning. Denna språkpolicy måste utarbetas så att alla 

lärare som undervisar andraspråkselever involveras i nya sätt att tänka. Cummins menar att 

lärarna måste omdefiniera sina roller så att de passar den språkliga och kulturella mångfald 

som präglar dagens skola. ”Så länge det inte finns någon heltäckande policy för hur frågor 

rörande språk och social mångfald ska hanteras kommer man i skolorna generellt att anse att 

undervisningen av andraspråkselever primärt är en uppgift bara för lärare i svenska som 

andraspråk” (Cummins, 2001:89). 

     Cummins menar vidare att det behövs en fokusförflyttning från att se andraspråkseleven 

som en elev som så snabbt som möjligt behöver lära sig ett andraspråk för att kunna ta del av 

ämnesundervisning i övrigt, till att göra lärarna medvetna om att de själva bör utveckla sina 

pedagogiska förmågor och strategier. Lärarna bör exempelvis bli medvetna om att det 

vanligtvis tar fem år eller mer för en andraspråkselev att komma ikapp sina infödda kamrater 

språkligt och på så vis även studiemässigt. Är läraren medveten om detta blir denne också 

medveten om att alla lärare, oavsett vilket undervisningsämne, understödjer 

andraspråksinlärningen (Cummins, 2001:91). 

     Hela utbildningssystemet bör ifrågasättas, menar Cummins. Utbildningssystemet utgår ofta 

från ”den ”typiska” eller ”vanliga” elevens behov, vilken fortfarande föreställs som ”vit”, 

”enspråkig” och med ”medelklassbakgrund” (Cummins, 2001:91) trots att många av 

verklighetens elever inte är stöpta i denna form. På grund av detta synsätt hindras 

andraspråkselever från att tillgodogöra sig all undervisning på ett tillfredsställande sätt. 

Exempel på åtgärder som skulle kunna åstadkomma förändringar för dessa elever skulle 

kunna vara att alla nyexaminerade lärare garanteras ha vissa kunskaper om 

andraspråksinlärning och att kräva att personer på rektors- och studierektorsposter ska ha 

dokumenterad erfarenhet av arbete med andraspråkselever.  Detta skulle leda till bättre 

utarbetade strategier för att underlätta andraspråkselevers deltagande och förståelse för 

undervisningen (Cummins, 2001:91-92). 

     Ofta råder det brist på just samarbete för att kunna möta dessa elevers behov. ”Frågor som 

rör kulturell mångfald och rättvis utbildning för andraspråkselever är och förblir marginella i 

samhällets prioriteringar” (Cummins, 2001:92). Det räcker inte med att många lärare idag har 
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goda intentioner och är engagerade i sina elever. En förutsättning för att en förändring ska 

komma till stånd är att lärare blir mer medvetna och börjar ifrågasätta sin roll och det system 

de verkar inom för att på så sätt utmana samhällets maktförhållanden, vilka avspeglas i skolan 

(Cummins, 2001:92). 

     Ulf Fredriksson och Pär Wahlström (1997:82) diskuterar den mer och mer framträdande 

kulturella mångfalden i Sverige, i synnerhet inom det svenska skolväsendet. De påpekar att 

det nya mångkulturella Sverige kräver förändringar framförallt inom skolvärlden. 

     När det gäller svenskämnet bör litteraturvalet återspegla mångfalden vilket också bidrar till 

en bättre förståelse för andra kulturer och öppnar nya världar. Exempelvis menar de att de 

senaste årens nobelpristagare kan vara intressanta att ta upp i undervisningen då de speglar 

olika kulturer. De poängterar dock att litteraturen för den skull inte alltid måste behandla 

invandring och olika slags exotiska kulturmöten för att ur ett interkulturellt perspektiv se på 

olika teman. De menar att exempelvis en klassiker som Romeo och Julia mycket väl kan 

användas för teman om möten över gränser och teman om kärlek (Fredriksson & Wahlström, 

1997:211-213). 

     Fredriksson och Wahlström betonar vikten av att välja lämpliga texter. Litteratur med 

dolda värderingar och fördomar, vilket finns i många av litteraturklassikerna, måste man, om 

man väljer att arbeta med dem, på ett medvetet sätt lyfta fram och diskutera dess budskap. De 

framhåller att det är viktigt att eleverna kritiskt lär sig läsa olika texter (Fredriksson & 

Wahlström, 1997:214). 

     Fredriksson och Wahlström betonar även språkets centrala roll i detta sammanhang och 

menar att god språkförståelse är nyckeln till att förstå andra människors tankar. ”Olika språk 

har inte bara olika namn för saker och ting, utan också olika sätt att beskriva föremål och 

uttrycka känslor” (Fredriksson & Wahlström, 1997:160). 

  

3 Metod och material 
Denna uppsats baseras på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med fem lärare på 

gymnasiet och Komvux. Då syftet är att genom fallstudier få en inblick i hur verkligheten kan 

se ut gällande litteraturen i de respektive kurserna, dvs. hur de tolkar kursplanerna och vilken 

undervisning det genererar, har jag valt att använda mig av öppna frågor. Dessa finns att läsa i 

bilaga 1 (se sid. 44). Enligt Jan Trost (2005:14) är det mest lämpligt med en kvalitativ studie 

om man är intresserad av att ”försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av 

att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster”. Detta stämmer mycket väl in på mitt 
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syfte med denna studie och då jag inte avser att undersöka frekvenser av något slag är en 

kvalitativ undersökning att föredra framför en kvantitativ i detta fall. 

     Jag är medveten om att min egen person inverkar på mina informanters svar, vilket kan 

vara en nackdel vid kvalitativa intervjuer. Martyn Denscombe (2000:138) påpekar att 

intervjusvar alltid påverkas av hur informanten uppfattar den som intervjuar. Denna påverkan 

har jag i möjligaste mån försökt att minska genom att intervjua informanter som jag inte har 

några privata relationer till. Dessa informanter har jag kommit i kontakt med dels genom 

personliga kontakter, dels genom att slumpvis söka upp skolor där kurserna jag avsett att 

undersöka ges.  

     Informanterna arbetar i tre mellanstora städer. Tre är lärare i Svenska B, varav två på 

gymnasiet och en på Komvux. Två är lärare i Svenska som andraspråk B varav en på 

gymnasiet och en således på Komvux. Eftersom elever som läser kurserna Svenska B och 

Svenska som andraspråk B på Komvux inte ingår i någon speciell studieinriktning har jag 

medvetet sökt efter lärare som undervisar elever i ”neutrala” program även på gymnasiet. 

Detta för att lättare kunna jämföra alla kursers innehåll med varandra.  Av den anledningen 

finns inte heller aspekten att vissa litterära texter ska anknytas ”till vald studieinriktning”, (se 

kapitel 1, sid. 4) som finns angivet i målen för kursplanen i Svenska B, med i denna 

undersökning.  

     En signifikant skillnad i arbetssituationen finns för en av mina informanter, Siv som 

undervisar i Svenska som andraspråk B på gymnasiet, gentemot de övriga. Medan Eva, Per, 

Britt och Sten arbetar med hel klassammansättning i sina kurser tas Sivs elever ut ur ordinarie 

klassmiljöer för dessa lektioner. Anledningen är att eleverna på gymnasiet ingår i olika 

nationella program. Detta medför att kursschemat anpassas efter elevernas respektive 

programscheman. På grund av detta och av att elevantalet i Svenska som andraspråk B är 

förhållandevis lågt på skolan blir elevgrupperna mycket små. 

     Intervjuerna skedde enskilt på varje lärares respektive arbetsplats och alla godkände att jag 

spelade in dem. Lärarna fick muntlig information om syftet med undersökningen när 

intervjuerna bokades men de fick inte se frågorna i förväg. Uppskattningsvis varade varje 

intervju cirka 45 minuter. Dessa intervjuer var semistrukturerade där spontana följdfrågor och 

påståenden gjorde svaren fylliga. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att 

intervjuaren utgår från i förväg iordningställda frågor av öppen karaktär och att informanterna 

har möjlighet att utförligt beskriva sina synpunkter. Intervjuaren är dessutom flexibel gällande 

ordningsföljden av frågorna (Denscombe, 2000:135). Referat av intervjuerna presenteras i 
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kapitel 4 och transkription av dem i sin helhet finns i bilaga 3 (se sid. 46), dock med 

talspråksanpassad ortografi. 

     En av intervjufrågorna är relevant att kommentera här. Detta gäller frågan Vilka texter och 

författare från olika epoker har du/ni valt att arbeta med i din undervisning i Svenska 

B/Svenska som andraspråk B? En svaghet ligger i denna formulering då det naturligtvis är 

svårt att, som var fallet för mina informanter, minnas exakt vilka texter och författare de har 

tagit upp eller har för avsikt att ta upp i dessa kurser. Men, då min intention inte är att 

kvantitativt undersöka detta utan endast få en uppfattning om hur lärarna tänker angående 

textval i litteraturundervisningen fann jag det ändå relevant att ställa frågan på ett så öppet 

sätt. 

     Det finns flera anledningar till att jag har valt att undersöka just litteraturundervisningen. 

En är att jag måste avgränsa mig – att undersöka alla aspekter som kursplanerna i Svenska B 

och Svenska som andraspråk B benämner skulle vara alldeles för omfattande. Men jag anser 

också att litteraturen, då den trots allt utgör en stor del av svenskämnet, verkligen passar för 

syftet med mitt arbete. Målen i kursplanerna angående den ger större utrymme för tolkningar 

än vad t.ex. aspekter angående språkfärdighet gör, enligt min uppfattning. Där har vi ju 

standardiserade skriftspråksnormer etc. att följa. Dessutom har jag ingen egen fast övertygelse 

om vad jag anser litteraturundervisningen ska innehålla. Därför tycker jag helt enkelt att det är 

intressant att, av den anledningen, få en inblick i hur verksamma lärare resonerar angående 

den. 

     Jag har analyserat intervjuerna genom att, i ett jämförande perspektiv, fokusera på i vilken 

mån lärarna använder kursplanerna i sitt arbete, vad de anser om dess formuleringar, om de 

samverkar med kollegor, elevernas inflytande över undervisningen, deras kursinnehåll och 

vad texturvalen grundar sig på, hur mycket undervisningstid litteraturundervisningen tar i 

anspråk och om de anser att tiden är tillräcklig.  

     För att bredda denna undersökning och få en bild av andraspråkselevers situation även 

innan de läser Svenska som andraspråk B har jag med en av de fem lärarna, som jag kallar 

Britt, gjort en andra intervju med frågor angående detta. Dessa frågor finns i bilaga 2 (se sid. 

45). Det föll sig naturligt då jag vid den första intervjun fick veta att hon, förutom att hon är 

lärare i Svenska B också har lång och gedigen erfarenhet av att undervisa i kurserna Svenska 

A, Svenska som andraspråk (Sas) och Svenska som andraspråk A respektive B på Komvux. 

Det bör även förklaras att Svenska som andraspråk (Sas) är en kurs som eleverna läser efter 

att de fått godkänt betyg i Svenska för invandrare (Sfi) och ett godkänt betyg i Sas ger 
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behörighet för att läsa Svenska som andraspråk A på gymnasienivå. Med andra ord motsvarar 

Sas grundskolenivå i Svenska som andraspråk. 

     Eftersom detta är en kvalitativ granskning med endast fem informanter kan jag naturligtvis 

inte dra några generella slutsatser om lärares litteraturundervisning. 

     Under hela arbetet har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som har fastställts 

av HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet). Detta har jag gjort genom att 

ge mina informanter fingerade namn av integritetsskäl. Dessutom fick de information om det 

övergripande syftet med undersökningen och om att det naturligtvis var frivilligt att 

medverka. Jag har även medvetet inte avslöjat information om skolorna där mina informanter 

arbetar pga. att jag anser att det då finns stor risk att det kan medföra att skolornas namn och 

därmed också lärarnas namn skulle kunna gå att spåra.  

 

4 Resultat 
Här nedan följer först referat av fem intervjuer med lärare angående litteraturundervisning i 

kurserna Svenska B och Svenska som andraspråk B. Sedan redovisas en sammanställning av 

dem. Den sjätte och sista refererade intervjun fokuseras på andraspråkselevers språkliga 

förutsättningar i den svenska skolan. 

 

4.1 Eva – lärare i Svenska B på gymnasiet 
Eva är 35 år och är lärare i Svenska B och Engelska A och B på gymnasiet. Innan hon blev 

behörig arbetade hon ett år som obehörig lärare. Nu, som behörig, är hon inne på sitt fjärde år.  

     Hon berättar att hon läst igenom den officiella kursplanen ett antal gånger vilket har gjort 

att hon fått ”en bild i bakhuvudet av hur det ska vara”. Då hon planerar sina lektioner utgår 

hon dels från denna bild och dels från de läromedel som finns att tillgå. Hon menar att 

lektionsplaneringen styrs mycket av hur läromedlen är upplagda. Litteraturdelen, exempelvis, 

är oftast upplagd kronologiskt och då blir planeringen därefter. Hon säger att det finns en 

gammal lokal kursplan i gömmorna någonstans men den tror hon ingen på skolan längre 

använder sig av. De har inte någon organiserad gemensam planering svensklärare emellan på 

skolan utan detta sker helt individuellt. Lärarna har inte heller några uttalade gemensamma 

riktlinjer att följa angående kursinnehåll, olika moment eller val av böcker. Däremot är det 

vanligt att de ändå diskuterar eller ber varandra om råd inför speciella moment så på så vis 

delar de med sig av sina erfarenheter till varandra. 
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     En nackdel med att planeringen sker individuellt, menar Eva, kan vara att eleverna inte får 

med sig samma baskunskaper från A-kursen till B-kursen. När eleverna i början på år två 

väljer inriktningar innebär det att klasserna struktureras om till nya klasser, vilket betyder att 

det inte är säkert att de får samma svensklärare i B-kursen som i A-kursen. Det gäller då att 

lärarna diskuterar ihop sig så att alla t.ex. har gjort Antiken på A-kursen. Hon säger att det 

oftast brukar fungera väl och att hon själv inte har råkat ut för att det blivit problem. Dock vet 

hon att det hänt att kollegor fått ändra sina planeringar för att de ska överensstämma med 

andra lärares.  

     Dessa problem uppstår pga. att styrdokumenten är så allmänt formulerade, anser Eva. 

Svenska A tycker hon också är en svår kurs att hitta material till då det i denna är många 

färdigheter som ska övas upp. Många frestas därför att börja med litteratur redan i A-kursen 

och använder stoff därifrån till att öva på praktiska färdigheter såsom muntliga redovisningar 

och referat. De allmänt formulerade styrdokumenten möjliggör detta. Men det är olika hur 

lärarna på skolan väljer att göra. Det finns de som väljer att inte undervisa om någon del ur 

litteraturen men hon vet åtminstone en lärare som valt att inkludera både Antiken och 

Medeltiden i A-kursen. Själv har hon kommit överens med några få kollegor om att de alla 

låter eleverna studera Antiken i A-kursen, vilket gör det lättare för dem att planera B-kursen.  

     En av fördelarna med de allmänna formuleringarna i styrdokumenten är att det inte är så 

styrt och därför är möjligt att efter eget tyckande planera undervisningen. Det finns också 

utrymme för att utgå från elevens individuella möjligheter. Dessutom kan man tillsammans 

med andra lärare arbeta ämnesövergripande. 

     Eva tycker dock att det ofta kan vara arbetsamt med denna frihet och alla dessa val som de 

måste göra. ”Jag kan nog tycka på sätt och vis att det vore bättre att ha det mer styrt, att alla 

gjorde det här och det här på B-kursen och det här och det här på A-kursen.”  

     Eleverna har inget inflytande över själva innehållet i kursen och anledningen till det är, 

menar Eva, att de helt enkelt inte har någon kunskap om vilken litteratur som ska väljas eller 

hur lång tid olika moment kräver.  Det enda inflytande de har är att de kan få vara med och ha 

önskemål angående undervisningsformer och redovisningssätt. ”Jag provar lite med olika 

arbetssätt och sen utvärderar vi det och ser vad de tycker var bra, vad som har funkat mer eller 

mindre bra, sen kan de vara med och bestämma hur de vill göra längre fram.” 

     I den B-kurs hon undervisar i för närvarande har eleverna, när de läste om Medeltiden, 

delats in i grupper och fått arbeta med runstenar och landskapslagar. Dessutom har de fått läsa 

utdrag ur texter av Chaucer, Villon och Boccaccio. Renässansen håller de på med för tillfället 

och där är det främst ett stort antal frågor de får arbeta med. Efter det har de en stor 
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gemensam genomgång av dessa och sedan får de prov på det. De får läsa Hamlets monolog, 

en bit ur Stiernhjelms Herkules och ur Don Quijote och två sonetter av Shakespeare och de 

diskuterar texterna tillsammans.  

     Efter detta har Eva tänkt att de ska arbeta med Upplysningen, men hon har inte riktigt 

planerat detta klart än. Tanken är dock att hon ska låta eleverna läsa ur Candide och sedan ha 

en diskussion kring det. Hon anser att det räcker med smakprov ur den äldre litteraturen. Hela 

verk låter hon eleverna läsa först när de böjar komma fram mot 1900-talet. Möjligtvis anser 

hon att de kan läsa Dickens i sin helhet men hon tror att eleverna har svårt att ta till sig de 

äldre romanerna: ”Det skrämmer nog bara bort dem egentligen, så att då är det bättre att man 

pratar om dem.” När de sedan arbetar med 1900-talslitteraturen får eleverna välja själva ur en 

lista hon har. Vanligtvis brukar det bli någon av de vanliga arbetarförfattarna. 

     Något som hon tycker är viktigt att framhålla är att inte lägga för mycket fokus på den 

äldre litteraturen så att man inte hinner med 1900-talslitteraturen. Hon vittnar om att det finns 

lärare som endast har med det lite grand på slutet av kursen och till och med de som inte 

hinner med någon sådan litteratur alls vilket hon tycker är fel. ”Jag tycker man inte ska slarva 

över det som är närmast eleverna och mig utan det är viktigt det också.” 

     Eva tycker att det är svårt att hitta bra läromedel att hämta texter ifrån. Hon väljer 

litteraturen genom att plocka olika texter hon från de läromedel som finns att tillgå på skolan 

och medger att det ofta blir samma texter som återkommer. Exempelvis menar hon att det 

klassiska utdraget ur Don Quijote med väderkvarnarna är det hon alltid använder sig av 

eftersom det är den enda som finns ur den texten. Hon påpekar också att samma sak gäller 

angående Herkules då det är den enda svenska text som finns tillgänglig från den tiden. 

     Dessutom menar hon att hon också är styrd av sin egen utbildning när det gäller att välja 

litteratur till sin undervisning. Den baserades ju på den klassiska ”västerländska kanon” och 

hon påtalar att det då blir naturligt att följa den eftersom hon inte själv har någon kunskap om 

någon annan litteratur än den. Det centrala i hennes val av litteratur är dock att eleverna ska 

kunna ta till sig det hon väljer. Av den orsaken väljer hon exempelvis bort Lars Vivallius och 

Lasse Lucidor för att istället lyfta fram Stjernhjelms Herkules eftersom hon bedömer att 

eleverna lättare kan diskutera denna text. 

     Hon har svårt att uppskatta hur mycket undervisningstid som läggs på studier av texter och 

författare från olika epoker eftersom hon använder litteraturen som arbetsmaterial också för 

andra delar av svenskämnet, men uppskattar att det ungefär uppgår till 2/3 av hela B-kursen. 

När det gäller den totala tiden för kursen Svenska B tycker hon det är svårt att avgöra om den 

räcker till för det den borde. Inom svenskämnet finns ju egentligen hur mycket som helst att 
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lära ut, menar hon, men påtalar att man får disponera den tid man har. Dock tycker hon att det 

nationella provet i år tre tar bort mycket tid som hon gärna skulle vilja lägga på något annat. 

Om hon hade mer tid skulle hon använda den till att ha mer språksociologi och mer drama än 

hon har möjlighet att ha inom ramen för kursen i dagsläget. 

 

4.2 Per – lärare i Svenska B på gymnasiet 
Per är 31 år och är lärare i Svenska B och Historia på gymnasiet. Han har arbetat som lärare i 

fem och ett halvt år.  

     När Per planerar sina lektioner för en termin läser han den officiella kursplanen och utifrån 

den planerar han sedan. Han berättar att eftersom ”man kan vara så fri” kommer han nog i 

framtiden att variera mycket. Exempelvis menar han att man kan välja om man vill arbeta 

tematiskt eller kronologiskt. Det finns en lokal kursplan men den använder han sig inte av. Per 

anser inte att det finns någon anledning till att använda en sådan eftersom Skolverket har 

bestämt i de officiella kursplanerna vad som ska gälla. ”Det är ingen likvärdig skola om varje 

skola har en egen kursplan vid sidan om.” 

     Han ansvarar själv för sina lektionsplaneringar förutom då han arbetar ämnesövergripande 

i olika projekt, vilket ofta händer. Exempelvis har eleverna i år 2 i Svenska B nyligen 

samarbetat med Historia A i ett projekt om 1900-talet. Gällande de egna svensklektionerna 

händer det att han diskuterar med sina kollegor om vad som ska tas upp i Svenska A 

respektive Svenska B. Han berättar att det också finns en del generella överenskommelser på 

skolan. När det gäller litteraturen t.ex. är det bestämt att alla svensklärare ska arbeta fram 

t.o.m. Renässansen i A-kursen. Och Shakespeare tar man inte upp så mycket alls p.g.a. att 

engelsklärarna vill använda honom i sin undervisning. 

     Eleverna har inget inflytande på vilket innehåll som ska tas upp i undervisningen men de 

får ha åsikter om hur de ska arbeta och hur de ska redovisa sina kunskaper. Per tror inte heller 

att eleverna vill lägga sig i undervisningen. ”Jag tycker att eftersom jag har läst sex år på 

universitetet så borde jag veta vad jag ska göra, annars är det helt onödigt att jag kan 

någonting.” Han poängterar dock att han lyssnar om eleverna framför åsikter och att han 

tycker han är bra på att uppmärksamma signaler som tyder på att ett moment inte fungerar 

pga. att det exempelvis är för svårt. Det är viktigt eftersom detta är något som elever sällan 

talar om rent ut. Elever brukar oftast ha åsikter om att böcker t.ex. är tråkiga eller att de tycker 

ett prov är för omfattande. 
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     Den stora fördelen med de allmänt formulerade styrdokumenten tycker Per är den stora 

friheten det innebär, vilket han tycker är ”jättekul”. Nackdelen anser han är att undervisningen 

pga. detta aldrig kan bli likvärdig överallt. Han hänvisar till ett tydligt exempel på det i hans 

andra ämne, Historia. Det är bestämt på skolan att man ska hinna med vissa moment i Historia 

A men det finns en lärare där som är av en annan åsikt. Denne lärare tar upp så mycket han 

tycker att han hinner och detta innebär att just hans elever inför Historia B får det 

problematiskt när de får en ny lärare, eftersom de inte läst lika mycket som andra elever. 

     Per tycker att det generellt är ett problem att det inte finns någon insyn i vad lärare gör på 

sina lektioner. ”Det finns inget intresse heller från någon, i och för sig, att ta reda på vad vi 

sysslar med.” Samtidigt som han tycker att det borde finnas någon form av kontroll ställer han 

sig frågande till vem som skulle göra det och hur det skulle gå till. 

     Eftersom det är bestämt på skolan att Svenska A ska innehålla litteratur fram t.o.m. 

Renässansen börjar han att arbeta med Upplysningen i Svenska B. Då tar han upp författare 

såsom Voltaire, Rousseau och Goethe, men han tycker eleverna oftast har svårt att ta till sig 

dessa texter. Därför tycker han det först är i samband med Realismen det uppkommer ”lite 

roliga böcker för läsning”. Exempelvis är Oliver Twist en bok han upplever att de flesta 

elever uppskattar. Eleverna får under kursens gång läsa mellan sex och sju böcker. ”Det ska 

alltid ligga en bok på nattduksbordet från skolan.” Han vill få eleverna att läsa böcker 

eftersom det också är mycket språkutvecklande. Det motstånd han menar finns hos många 

elever mot att läsa böcker försöker han vända genom att ”sälja in” olika idéer hos dem. Han 

tar Oliver Twist som exempel och berättar att han istället för grammatikstenciler lättare får 

eleverna att läsa Oliver Twist och genom läsningen kan de få in grammatiken, eller också 

kopplar han texten till något nu existerande problem, som t.ex. fattigdom. Ett annat exempel 

han återger är då han hade en klass med enbart killar som var helt ointresserade av skolan men 

hade ett gemensamt intresse i att spela dataspel. ”Och då försökte jag ju sälja Realismen och 

Naturalismen genom att göra en jämförelse till de dataspel som de spelade.” 

     Just när det gäller Realismen och Naturalismen berättar han att det finns mycket mer 

material att arbeta med, jämfört med de äldre epokerna, från vilka det bara finns en eller 

kanske två böcker från varje epok att tillgå på skolan. Därför får eleverna i samband med 

Realismen och Naturalismen välja böcker de vill läsa. Sedan delas de in i tvärgrupper där de 

som ingår i respektive grupp har läst olika böcker och får då redovisa sina läsupplevelser 

muntligt för varandra. Det är nämligen meningen att de ska kunna redogöra för handlingen 

även i de böcker de själva inte läser. Eleverna får också prov på en del böcker de har läst. Till 

de proven får de ta med sig boken det gäller och genom frågorna de får ska de analysera den. 
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     Snart stundar även ett stort prov för eleverna i år 2 som innefattar Upplysningen, 

Romantiken och Realismen men detta gäller endast utländska författare. De svenska 

författarna från dessa epoker ska man börja arbeta med efter provet. I år 3 får eleverna läsa 

om Modernismen och dess författare. Då får eleverna välja en ”modern klassiker” såsom Moa 

Martinsson, Kafka eller Karin Boye. 

     Per grundar sina val dels på vad som finns att tillgå på skolan, dels på vad han själv tycker 

är intressant. Han menar att kursplanernas formuleringar gör det möjligt för en lärare att helt 

sonika välja bort sådant denne anser vara tråkigt. Han känner sig dock i viss mån utlämnad åt 

vad de som köpte in litteratur till skolan för många år sedan ansåg var bra, eftersom den 

litteraturen fortfarande utgör merparten av det som finns på skolan. Men Per har själv varit 

med och påverkat en ny bokbeställning som är på gång så viss förändring är att vänta. 

     Han tycker att det är viktigt att som lärare tänka på att man har stort inflytande på hur 

eleverna kommer att ställa sig till litteratur i framtiden. Per menar att det måste finnas en 

tanke med valen av litteraturen och inte bara ha med en viss bok i undervisningen för att den 

traditionellt sett alltid varit självskriven i kursen. Han påtalar ironiskt att det finns 

”bakåtsträvande” kollegor som ”gaggar om att världen kommer att gå under för att det inte 

finns några elever som har läst Röda rummet”. Själv har han inget emot att välja bort Röda 

rummet till förmån för t.ex. en modern roman om han anser att den skulle tillföra mer. 

     Utomeuropeisk litteratur tycker Per skulle vara roligt att få in i undervisningen, men menar 

att det ofta faller på att skolan inte har sådan litteratur tillgänglig. Eftersom han själv har läst 

sådan på högskolan har han dock många idéer som han i framtiden skulle vilja få användning 

av. 

     Per uppskattar att ungefär 70% av undervisningstiden i Svenska B ägnas åt studier av 

texter och författare från olika tider. Han påpekar emellertid att det språkliga alltid finns med i 

beräkningen. Han har ”en övertygelse om att läser man något så lär man sig språk.” 

     Den totala undervisningstiden tycker han inte på långa vägar räcker till för det han skulle 

vilja göra. Det han speciellt skulle vilja ha mer tid för är planering, fortbildning och 

diskussion med andra lärare för det anser han inte att det finns tid för inom ramen för kursen. 
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4.3 Britt – lärare i Svenska B på Komvux 

Britt är 64 år och lärare i Svenska B och Svenska som andraspråk Sas, på Komvux. Hon har 

arbetat som lärare sedan 1964. 

    När Britt planerar sina lektioner använder hon inte den officiella kursplanen utan en 

tolkning av den, en lokal kursplan som skolan arbetat fram. Hon påtalar att den i mångt och 

mycket liknar den officiella. Den lokala kursplanen går hon igenom med eleverna i samband 

med kursstarten och diskuterar vad kursen ska innehålla. Den lokala kursplanen utgår hon 

sedan från när hon planerar sina lektioner. Denna planering sker inte i samverkan med några 

andra lärare utan hon gör den helt ensam. Hon brukar först göra en grundplan, två till tre 

veckor i taget, som hon ger sina elever. Det är också praktiskt med denna planering utifall en 

elev av någon anledning är frånvarande för då finns den tillgänglig så de vet vad som ska 

studeras under perioden. Eleverna får vara med och ha åsikter om denna planering. De får 

vara med och bestämma hur mycket tid som ska läggas på olika moment, hur lektionerna ska 

läggas upp och vilka redovisningsformer som ska gälla. Provdatum, exempelvis, brukar ofta 

eleverna få bestämma. Själva innehållet har eleverna dock inget inflytande över. Dels menar 

Britt att det inte finns tid till att diskutera innehållet med eleverna, dels menar hon att eleverna 

inte vet tillräckligt mycket om vad kursen ska innehålla.  

     Britt anser att nackdelen med att styrdokumenten är så allmänt formulerade är att 

undervisningen kan skilja sig mycket åt mellan olika lärare och att det kan bli orättvist för 

eleverna. ”Ibland skulle man ju önska att det vore lite mer preciserat så att man visste att alla 

ägnade sig åt ungefär samma saker.” Hon menar att om det fanns direktiv som angav att vissa 

epoker och vissa författare måste ingå i kursen, skulle det främja en likvärdig skola. Detta har 

Britt fört fram som förslag vid flera tillfällen till skolans ledning men inte fått något gehör för. 

Hon har själv varit med om att elever flyttat mellan klasser och då fått problem eftersom de 

inte haft samma förutsättningar som sina nya klasskamrater just pga. av att kursinnehållet skilt 

sig markant åt. Samtidigt möjliggör styrdokumenten att man kan välja litteratur som passar 

målgruppen vilket kan vara en fördel. Britt undervisar ju vuxna elever och de vill t.ex. hellre 

ägna sig åt äldre litteratur än åt 1900-talslitteratur, har hon märkt. 

     I sin kurs i Svenska B har Britt valt att arbeta i kronologisk ordning eftersom eleverna 

hittills alltid velat det. Därför börjar hon med Antiken och då låter hon eleverna läsa en hel del 

myter, och också Homeros och Sapfo. De grekiska tragediförfattarna brukar hon inte hinna 

med så mycket av men Kung Oidipus av Sofokles brukar hon alltid ta med. Hon fortsätter 

sedan med Medeltiden och där brukar hon låta eleverna få smakprov på olika sorters texter, 
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t.ex. ur Tristan och Isolde och något av Boccaccio och Dante. Här kan det skilja lite från år till 

år beroende på vilket läromedel som är aktuellt att använda sig av.  

     När de läser Renässansen är Shakespeare, Molière och Don Quijote självskrivna. Eleverna 

brukar då få se någon inspelad pjäs på video. I samband med Upplysningen brukar hon jämte 

Voltaire ha med Rousseau, även om hon tycker att han mer hör till Romantiken, eftersom de 

rörde sig i samma kretsar. De pratar mycket om Upplysningens idéer och dess framsteg och 

vad som hände i världen just då. Eleverna får också välja ett helt verk att läsa. Både när det 

gäller Renässansen och Upplysningen får eleverna jämföra de idéer som var aktuella då med 

vad man tycker nu, vilket hon menar vuxna elever brukar tycka är intressant. Läsningar av de 

svenska 1700-talsförfattarna har minskat med åren pga. tidsbrist men Lenngren och Bellman 

brukar hon i alla fall hinna med lite grand. När de kommer fram till Romantiken brukar de 

ägna sig främst åt poesi och inledningsvis får eleverna skriva egna haikudikter. Efter mycket 

vånda brukar alla lyckas skriva en dikt och ofta blir de mycket bra också. Även här diskuterar 

hon idéerna från den tiden med eleverna men de får aldrig läsa några hela verk. När de sedan 

kommer fram till Realismen blir det mer läsning, speciellt av svenska författare. Av utländska 

författare brukar eleverna endast få läsa något kortare textutdrag ur någon antologi, t.ex. 

Dickens och Dostojevskij men av t.ex. Söderberg, Lagerlöf, Fröding och Strindberg får de 

läsa betydligt mer. Och när eleverna läser böcker får de alltid redovisa dem på något sätt, 

antingen genom att skriva en recension eller genom någon form av muntlig redovisning. 

Söderbergs och Strindbergs texter brukar de även få göra textanalyser av. Det har även hänt 

att de följt upp läsandet med att åka till Strindbergmuséet eller genom att gå och se på någon 

pjäs. Återigen diskuterar de och jämför tankar man hade då med tankar man har nu. Slutligen, 

gällande Modernismen har Britt skrivit ett kompendium där hon i stora drag går igenom olika 

författares verk och genomgång av alla ”ismer”. Anledningen till det är tidsbrist och att hon 

inte tyckt sig finna några bra läromedel att använda sig av. Detta ägnar de inte så mycket tid åt 

men de brukar få läsa några textutdrag av några författare, t.ex. Kafka, ur någon antologi. Av 

Kafka brukar eleverna också få se en del av filmatiseringen av hans ”Förvandlingen”. Efter att 

ha ”fuskat över” Modernismen brukar hon ta upp Ferlin och Dagerman och i mån av tid får de 

läsa någon modern författare.  

     Det som styr hennes val av författare och litteratur som hon använder sig av i sin 

undervisning är dels vad läromedlen tar upp, dels vad som finns att tillgå i klassuppsättningar. 

Hon väljer också efter vad hon själv tycker är mest intressant, men det ska vara böcker ”som 

vi fortfarande pratar om” och ”de ska fortfarande vara levande på något sätt”. 
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     Det nationella provet tar mycket tid. Därför anser hon inte att det finns så mycket tid till att 

göra skrivuppgifter i litteraturdelen i B-kursen. Det tycker hon mer hör till A-kursen. Totalt 

sett uppskattar hon att av de 80 lektioner hon har går nog 60 (75%) av dem åt till att studera 

texter och författare från olika epoker. Hon anser att B-kursen är en ”litteraturkurs”. 

     Hon tycker att det är ”bedrövligt” lite tid de har att tillgå i kursen. Hon tycker att hon 

skulle behöva mer tid till ”allt” men specifikt till 1900-talet eftersom hon anser att det är det 

som blir eftersatt i den här kursen. Förr hade hon fler timmar än nuvarande 80 och då hann 

eleverna göra var sitt författarporträtt vilket hon tyckte var mycket bra, men det har hon inte 

haft tid till de senaste åren. Britt avslutar med att konstatera att hon vill ha ”mer tid, absolut!”. 

 
4.4 Siv – lärare i Svenska som andraspråk B på gymnasiet 
Siv är 39 år och är lärare i Svenska som andraspråk B, Svenska som andraspråk på 

grundskolenivå och Engelska. Hon har varit lärare i snart tio år. I Svenska som andraspråk B 

har hon för närvarande två kurser i olika skeden igång, en i år 2 och en i år 3. 

     När Siv planerar sina lektioner använder hon sig inte kontinuerligt av de officiella 

kursplanerna. ”Jag läser igenom dem ibland, kanske ofta innan man startar ett läsår eller en 

termin och ofta kanske innan det börjar dra ihop sig för betygsättning så att man kollar att 

man har fått med allt.” Några lokala kursplaner finns inte på skolan. 

     Siv samverkar endast med andra lärare gällande planering av lektioner när de ibland 

arbetar ämnesövergripande inom något område. Annars poängterar hon att hon ofta diskuterar 

olika moment med en kollega som för närvarande ansvarar för Svenska som andraspråk A. 

Hon menar att eftersom de turas om att undervisa Svenska som andraspråk A respektive 

Svenska som andraspråk B olika år kan de på ett naturligt sätt kommunicera och utbyta 

erfarenheter. Men själva planeringen av lektionerna gör hon själv. 

     Eleverna har inte inflytande över vilka moment som ska tas upp i kursen. Däremot får de 

vara med och ha åsikter om hur momentet ska behandlas, hur lång tid det ska ta och vilka 

examinationsformer som kan tänkas vara aktuella. ”Men själva uppgifterna och själva 

momenten, det styr jag.”  

     Det faktum att styrdokumenten är allmänt formulerade ser Siv som en stor fördel. Hon 

menar att hennes elever kan ligga på så olika nivåer språkligt. I samma klass kan hon ha en 

elev som varit 13 år i Sverige och en elev som endast varit här i två år, även om det bara 

förekommer i extremfall. ”Det är jätteovanligt, men det händer.” En nackdel med de allmänt 

formulerade styrdokumenten anser hon det kan vara för nyutexaminerade lärare eftersom hon 

menar att de är svåra att tolka om man är ovan. Dessutom är Svenska som andraspråk ofta ett 
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”litet” ämne i den betydelsen att det kanske endast finns få eller inga ämneskollegor att föra 

diskussioner med. 

     När det gäller textval till litteraturundervisningen har Siv ingen given planering hon går 

efter utan hon väljer material vartefter kursen framskrider. Anledningen är att eleverna har 

stora språkliga begränsningar. ”De behöver fortfarande så mycket språkträning så att det där 

är en jättesvår balansgång som man ska göra.” Hon säger att hon just för tillfället är mitt uppe 

i att gå igenom alla epoker och plockar då ut en författare från varje att arbeta med. Men hon 

poängterar att många av verken är alldeles för svåra för eleverna språkligt och att det finns 

stor risk att det ”går dem över huvudet”. Därför lägger hon ner stor möda på att hitta texter, ur 

det material som finns tillgängligt på skolan, som hon bedömer att eleverna kan klara att läsa. 

Hon menar att hennes textval i första hand grundar sig på att hitta lämpliga texter snarare än 

att hitta texter av någon specifik författare. 

     Siv tycker att tyngdpunkten i undervisningen måste ligga på det språkliga, men att eleverna 

ändå behöver en viss kunskap om epokerna t.ex. om de ska studera vidare. ”Mycket för att de 

ska känna till det och hört talas om det och liksom ha det här med sig.” Hon framhåller att det 

är påtagligt att många av de här eleverna aldrig har hört talas om något av den västerländska 

litteraturen, vilket gör att det svårt att gå djupare in i arbetet med epokerna. 

    Det faktum att det i kursplanen för Svenska som andraspråk B står skrivet att tyngdpunkten 

i litteraturundervisningen ska ligga på svensk 1900-talslitteratur, tror Siv beror på elevernas 

begränsningar i det svenska språket. Hon menar att det stämmer väl med hennes egna 

upplevelser av att eleverna får svårt att läsa äldre litteratur även om den är omarbetad i en 

modernare version. 

     Uppskattningsvis bedömer Siv att hon i kursen ägnar en tredjedel av undervisningstiden till 

studier av texter och författare från olika epoker men poängterar att detta gäller de elever hon 

undervisar just nu. Hon menar att hon alltid utgår från den specifika grupp elever som hon för 

tillfället undervisar och om eleverna behärskade svenskan bättre skulle proportionerna se 

annorlunda ut. 

     En viktig faktor som påverkar undervisningen är också att Siv anser att tiden inte på långa 

vägar räcker till, vilket gör att hon ständigt får begrunda hur hon ska utnyttja den bäst. Hon 

skulle önska att det fanns betydligt mer tid för elevernas språkträning, både till att läsa och att 

skriva. Hon påtalar att det är tänkt att eleverna ska få 100 undervisningstimmar då det är fråga 

om en 100-poängskurs, men att det av ”schematekniska skäl” sällan blir verklighet. Det beror 

på att eleverna går i olika klasser, på olika program och att det därför är svårt att få ihop ett 

schema så att det passar. Exempelvis har hon fått dela in sina elever i år 3 i två grupper, med 
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två respektive fyra elever i varje. Hon vet inte exakt hur många lektioner dessa elever till slut 

kommer att få i kursen, men hon ger ett annat exempel på hur illa det kan vara. A-kursen hon 

hade föregående år, också det en 100-poängskurs, landade i slutänden på 66 

undervisningstimmar. ”Inte så bra reklam för våran skola!” 

     Siv har fått berättat för sig, av en äldre kollega som tidigare undervisat i Svenska som 

andraspråk B på skolan, att eleverna en gång i tiden fick dubbelt så många timmar, dvs. 200 

timmar i denna 100-poängskurs, vilket är en mycket stor skillnad mot dagens timtal. 

     Siv upplever att Svenska som andraspråk är ett ämne som ”glöms bort” och som hon 

ständigt får kämpa för, vilket hon kan tycka är jobbigt. Hon får själv ta reda på vilka elever 

som ska läsa ämnet och har viss förståelse för att det t.ex. kan vara svårt att veta vilka nya 

elever ska läsa Svenska som andraspråk och att det därför blir svårt att lägga ett schema. 

”Men det kunde skötas bättre.”  

 
4.5 Sten – lärare i Svenska som andraspråk B på Komvux 
Sten är 62 år och lärare i grundläggande Svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk A 

och B och Svenska C. Han har arbetat som lärare sedan 1974. 

     På denna skola finns lokala kursplaner som Sten använder sig av när han planerar sina 

lektioner. Eftersom dessa lokala kursplaner är baserade på de officiella är det dem han utgår 

ifrån. Inför varje termins början sätter sig Sten och en kollega ner och gör terminsplaneringar. 

Sten och kollegan delar nämligen på kurserna Svenska som andraspråk A och B. Han tycker 

det är ett mycket bra upplägg eftersom han då ständigt har en diskussionspartner till hands. 

Några andra kollegor diskuterar han aldrig planeringen av lektionerna med. 

     Denna planering får eleverna sedan och tillsammans går de igenom den. Lärarna har 

ambitionen att eleverna ska få ha inflytande över planeringen och de får också chansen att 

ändra den, men eleverna har sällan har några åsikter eller förslag att komma med. Detta beror, 

menar Sten, på att de helt enkelt inte har tillräcklig erfarenhet att kunna göra det. Han betonar: 

”Det är ändå vi som är experterna.”  

     Sten tycker att fördelen med att styrdokumenten är allmänt formulerade är att man har en 

stor frihet vilket han tycker man behöver som lärare. Han anser att det nya systemet som är 

målrelaterat fungerar bra i och med att man vet vilka mål som ska nås men att vägen dit är 

valfri. Några nackdelar ser han inte med detta system. 

     De texter och författare från olika epoker som Sten valt att arbeta med i sin kurs är de 

traditionellt västerländska. De brukar börja med språkhistoria och i samband med det gör de 

en liten fördjupning i den isländska litteraturen eftersom han anser att den lämnat ett stort 
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bidrag till världslitteraturen från den skandinaviska kultursfären. Eleverna brukar få läsa 

utdrag ur Njals saga och Havamal. Eleverna brukar också få se filmen ”Korpen flyger” 

eftersom den illustrerar den här tiden både språkligt och stämningsmässigt. När det gäller 

övrig äldre litteratur tar de upp Platon och Sapfo i sin undervisning. Sapfos dikt t.ex. som 

finns återgiven i läroboken, brukar eleverna få analysera. Sedan går de vidare med 

Shakespeare och över till Upplysningen. Då tar de upp dess idéer eftersom de menar att de 

”har återverkningar in i vår tid”. De får även läsa utdrag ur texter som författare från den tiden 

har skrivit, exempelvis Rousseau. Genomgående under hela kursen analyserar de litteraturen 

de läser, exempelvis har de ett avsnitt med novellanalys. Över huvud taget är kursen väldigt 

analytiskt inriktad eftersom många invandrare är vana vid att lära sig olika saker utantill i 

skolan vilket kan bli ett problem. ”Men vi strider hårt för att det ska vara en analytisk 

inriktning.”  Sten påtalar också att de inte hinner med alla epoker i kursen men just de 

isländska texterna och Upplysningen, vilka han tycker är viktigast, brukar de alltid ha med. 

     När eleverna läser 1900-talslitteratur får de förutom att de går igenom ”viktiga 

författarskap” läsa moderna romaner, gärna svenska, som de sedan får redovisa. De satsar i 

den här kursen mycket på det muntliga så romanen redovisas därför muntligt. Att kursplanen 

för Svenska som andraspråk anger att tyngdpunkten ska ligga 1900-talslitteratur tror han beror 

på att de här eleverna lättare kan ta till sig modernare språk. Han tycker dock det borde vara 

mer 1900-talslitteratur än vad de hinner med i undervisningen.  

    Ungefär två timmar i veckan uppskattar Sten att han och kollegan avsätter till att studera 

texter och författare från olika epoker vilket blir ungefär hälften av den totala 

undervisningstiden eftersom de har fyra lektionstimmar i veckan. Han tillstår dock att det är 

svårt att uppskatta mer exakt eftersom de mer språkliga och de litterära studierna ständigt går 

in i varandra och de fokuserar också mycket på det skriftliga. De har totalt 71 

undervisningstimmar för den här kursen och det tycker Sten absolut inte räcker till. Främst 

anser han att dessa invandrarelever får för kort tid på sig att ”smälta språket”. Han framhåller 

att han har många intelligenta elever, men att det är språket som inte riktigt hänger med just 

pga. av den alltför korta undervisningstiden. Eleverna själva har insett detta vilket har kommit 

fram då de gjort utvärderingar av kursen. Sten anser att det är relativt vanligt att eleverna inte 

riktigt klarar den språknivå som krävs på kursen och att detta beror på att de fått för lite tid till 

studier i grundläggande svenska innan de börjar på gymnasienivå. Han menar alltså att ett 

godkänt betyg i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå inte alltid betyder att 

eleverna har tillräcklig språknivå för Svenska som andraspråk A och B på gymnasienivå och 

detta tycker han är problematiskt.  
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4.6 Sammanställning av lärarintervjuer 

För att ge en tydlig bild över likheter och skillnader i svaren mellan lärarna i undersökningen 

visas här en sammanställning där svaren kategoriserats och redovisas separat för varje lärare. 

 

Intervjufrågor Eva - Svenska B Per -  Svenska B Britt – Svenska B Siv – Svenska  
som andraspråk B 

Sten – Svenska  
som andraspråk B 

Bakgrund Gymnasiet, 35 år, 
lärare i 4 år 

Gymnasiet, 31 år, 
lärare i 5,5 år  

Komvux, 64 år, 
lärare i 44 år 

Gymnasiet, 39 år, 
lärare i 10 år 

Komvux, 62 år, 
lärare i 33 år 

Anv. av officiella/ 
lokala kursplaner 

Har läst den 
officiella ett antal 
gånger, utgår från 
den vid planering 

Planerar utifrån den 
officiella kursplanen 

Planerar utifrån en 
lokal kursplan 

Läser den officiella 
kursplanen ibland 

Planerar utifrån en 
lokal kursplan 

Samverkan med 
kollegor 

Ingen organiserad 
samverkan men de 
diskuterar ofta 

Det finns vissa 
generella ök.på 
skolan, samv. vid 
ämesövergr. arb, 
diskuterar ibland 
med kollegor 

Ingen samverkan 

Samv. vid 
ämnesövergr. arb., 
diskuterar ofta med 
en kollega 

Samverkar alltid 
med en kollega 

Elevinflytande 
 

Över arbets- och 
redovisn.-sätt, 
ej innehåll 

Över arbets- och 
redovisn.sätt, 
ej innehåll 

Över arbets-/ 
redovisn.sätt , tid, ej 
konkret innehåll 

Över arbets-
/redovisn.-sätt, tid, 
ej innehåll 

Eleverna får ha 
åsikter och förslag 
gällande 
planeringen 

Fördelar/ 
nackdelar med 
styrdokumentens 
allmänna 
formuleringar 

Fördelar: frihet 
gällande kursinneh., 
möjligh till individ-
anpassn., underlättar 
ämnesövergr. arb. 
Nackdelar: risk för 
stora skillnader i 
kursinnehåll mellan 
olika lärare, friheten 
är arbetsam. 

Fördel: frihet 
gällande 
kursinnehåll  
Nackdel: risk för 
stora skillnader i 
kursinnehåll mellan 
olika lärare 
 

Fördel: frihet att 
välja kursinnehåll 
Nackdel: Risk för 
stora skillnader i 
kursinnehåll mellan 
olika lärare 

Fördel: möjligh. till 
individanpassn. 
Nackdel: svåra att 
tolka för nyut-
examinerade – få 
kollegor att tala med 

Fördel: frihet 
gällande 
kursinnehåll 
Nackdelar: inga 

 
Texturval 
 

Trad. västerländskt Trad. västerländskt Trad. västerländskt Trad. västerländskt Trad. västerländskt 

Grunder för 
texturval 

Plockar texter ur 
olika läromedel, 
eleverna ska kunna 
förstå, känner sig 
styrd av sin egen 
utbildning 

Är styrd av vad som 
finns att tillgå på 
skolan, efter eget 
skön, ska tillföra 
eleverna något 

Är styrd av 
läromedel och 
klassuppsättn. som 
finns att tillgå på 
skolan, efter eget 
skön, målgrupp 

Elevernas språkliga 
nivå, är styrd av vad 
som finns att tillgå 
på skolan 

Efter eget skön 

Andel tid av tot. 
för litteratur-
undervisning 

Ca 70% Ca 70% Ca 75% Ca 30% Ca 50% 

Räcker undervisn.- 
tiden till? 

Egentligen inte, 
svenskämnet 
är oändligt 

Inte på långa vägar Absolut inte Inte på långa vägar Absolut inte 

Till vad skulle du 
vilja ha mer tid? 

Språksociologi, 
drama 

Planering, 
fortbildning, 
diskussion med 
kollegor 

”Allt”, men 
specifikt till 1900-
tal, författarporträtt 

Språkträning; läsa, 
skriva språkinlärning 

 

Figur 2 Sammanställning av lärarintervjuer 

 

4.7 Britt – angående andraspråkselevers språkliga förutsättningar 

Anledningen till denna andra intervju med Britt är att hon har lång erfarenhet av att undervisa 

i kurserna Svenska som andraspråk (Sas), Svenska som andraspråk A, Svenska som 

andraspråk B såväl som i Svenska A och Svenska B på Komvux. Britt ger i denna andra 

intervju sin syn på andraspråkselevers språkliga förutsättningar. 
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     I den Sas-kurs som Britt för tillfället undervisar i spänner över ett halvår och det är 

meningen att den ska omfatta mellan 300 och 400 undervisningstimmar. Besluten om hur 

många timmar varje Sas-kurs ska innehålla vet hon inte på rak arm hur det går till, men hon 

upplever att det finns en tendens till att de som beslutar detta vill ”att det ska gå så fort som 

möjligt så att de kommer ut i jobb så fort som möjligt”. Hon tror att det är pengar som spelar 

in eftersom det är invandrarenheten som betalar för de elever som fortsätter att studera efter 

kursen Svenska för invandrare (Sfi). 

     Eleverna som kommer till hennes Sas-kurs har fått antingen betyget G eller VG i Sfi. 

Hennes personliga uppfattning är att de elever som tänker sig en fortsättning på gymnasienivå 

så småningom, borde ha minst VG i Sfi för att kunna få börja på Sas och minst VG på Sas för 

att få gå upp på Svenska som andraspråk A på gymnasienivå. Hon tycker sig ha märkt att det 

är detta som krävs för att studierna på gymnasienivå ska fungera bra. I den nuvarande Sas-

gruppen har Britt elever som övervägande har fått G på Sfi. 

     Britt anser inte att kunskapskraven för godkända studier på Sas räcker för studier på 

gymnasienivå, särskilt inte när kursen endast ligger över ett halvår istället för ett helt år vilket 

var verklighet förr. Hon märker en stor skillnad gentemot förr, särskilt för de ”lite svagare” 

eleverna. Hon anser att eleverna behöver ett helt år på sig för att hinna lära sig det de behöver. 

     Ett problem är att grupperna är mycket heterogena. Britt påpekar att eleverna visserligen 

har haft samma sluttest i Sfi men att vägen dit kan ha varit mycket olika. Hon är också kritiskt 

till Sfi-testet i viss mån då hon menar att det går att få godkänt på det även med mycket 

begränsade grammatikkunskaper. Därför händer det att hon får elever som gått igenom Sfi på 

mycket kort tid och som då inte alls har den språkförståelse som hon tycker de ska ha med sig 

till Sas.  

     De stora skillnaderna i elevernas skolprestationer beror mycket på vilken skolbakgrund de 

har med sig från sitt hemland. Britt menar exempelvis att en elev från Afghanistan med tre års 

skolgång i bagaget mycket väl kan vara språkligt begåvad och klara sig ganska bra både 

muntligt och skriftligt men att det blir mycket svårt för eleven att nå högre språkliga nivåer. 

Dessutom är de ofta ovana att skriva reflekterande vilket försvårar ytterligare. Har hon 

däremot elever som gått ”en mer västerländsk skola” går studierna ofta lättare i den svenska 

skolan. 

     Britt går vidare och kommer in på Svenska som andraspråk B och jämför den kursen med 

Svenska B. Hon anser inte att de båda kurserna är likvärdiga trots att de ger likvärdig 

behörighet för högre studier. ”Det är de ju inte för att man kan ju inte kräva att de ska läsa lika 

svåra texter som svenskar.” Hon menar att den äldre litteraturen blir för svår för dem. Hon 
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säger att så sent som tidigt 1900-tal, exempelvis läsning av Selma Lagerlöf, kan utgöra stora 

svårigheter i läsförståelsen för dessa elever, vilket inte svenska elever har någon svårighet 

med även om det t.ex. finns ålderdomliga uttryck i sådana texter. 

     Samtidigt påpekar Britt att det förstås finns elever som redan läst mycket litteratur i sitt 

hemland och de kan då ha det lättare än andra att ta sig an sådan läsning även här. Exempelvis 

kan en elev från Ryssland, där man läser mycket världslitteratur tidigt, läsa och ha behållning 

av Dostojevskijs Brott och straff om han redan läst den på sitt modersmål. Återigen är det 

skolbakgrunden som har stor betydelse. Elever som aldrig har hört talas om västerländsk 

litteratur behöver mycket tid för att kunna sätta sig in i litteraturen. 

     Anledningen till att kursplanen i Svenska som andraspråk B framhåller vikten av att 

eleverna ska studera 1900-talslitteratur är Britt övertygad om beror just på de svårigheter som 

invandrare har språkligt med äldre litteratur. 

     Det finns mycket Britt skulle vilja ändra på i kursutformningen för andraspråkselever. 

Först och främst skulle hon vilja dela upp Sas-gruppen i två grupper för att kunna tillgodose 

deras behov. De borde delas in i en grupp för elever som har för avsikt att studera vidare på 

högskolan och en grupp för elever som tänker gå någon praktisk yrkesutbildning eller 

liknande. Då, menar hon, skulle eleverna kunna få undervisning som vore mer anpassad för 

deras framtid. ”Nu får man ju göra någon slags gyllene medelväg och det blir ju aldrig bra för 

någon.” 

     Britt anser också att tidsaspekten är av stor vikt. Hon tycker definitivt att Sas borde spänna 

över ett helt år eftersom det är svårt att ”få in så mycket språk på så kort tid” som är fallet med 

nuvarande halvårskurs. Hon påpekar lite ironiskt att det inte finns någon risk att de lär sig för 

mycket. När det gäller Svenska som andraspråk A och B anser hon att eleverna definitivt 

borde få fler undervisningstimmar än vad de svenska eleverna får i Svenska A och B. Idag får 

eleverna ungefär fem lektionstimmar i veckan i de respektive kurserna. Britt anser att det 

skulle vara rimligt om andraspråkseleverna utöver det skulle få tre extralektioner i veckan. 

Detta för att hon menar att allt tar så mycket längre tid i de båda kurserna Svenska som 

andraspråk A och B. Eleverna behöver mer tid för läsning och exempelvis måste läraren 

förklara mycket som är självklart för en svensk elev. Britt framhåller att det, vid exempelvis 

läsning av böcker, inte bara handlar om att förstå ord, utan om förståelsen av hela innehållet 

och förståelsen av kulturen. Det brister ofta i den kulturella aspekten när eleverna läser. ”Man 

förstår inte hur vi tänker. ” 

     Britt berättar att det var stor skillnad att undervisa i dessa kurser förr. Då hade hon 

nämligen dubbelt så många timmar till sitt förfogande för andraspråkseleverna. Dessa timmar 



 32

togs bort någon gång på 80-talet utan förvarning trots att det fungerade mycket väl. Dels tror 

hon det var av ekonomiska skäl men också beroende på att rektorn inte hade kunskap om 

vilken betydelse dessa timmar hade för eleverna. ”Men om man inte förstår det så har man ju 

inte någon lust att lägga ut extrapengar.” Britt gick själv in till rektorn vid ett tillfälle och 

försökte att få honom att gå med på extra timmar men då fick hon uppgift om att det inte 

fanns ekonomiska resurser till det. Hon tycker att det är mycket tråkigt att lärarna aldrig blir 

rådfrågade angående frågor av detta slag utan att besluten tas utan förvarning från högre 

instans. 

 

5 Analys och diskussion av resultat 
5.1 Jämförelse mellan lärare i Svenska B 
De tre lärarna Eva, Per och Britt, som undervisar i Svenska B på olika skolor har mycket 

gemensamt men jag kan också se en hel del som skiljer dem åt. När det gäller hur de använder 

sig av den officiella kursplanen verkar Eva och Per arbeta på ungefär samma sätt, nämligen 

genom att de utifrån den planerar sina lektioner. Det anser jag inte går i linje med Skolverkets 

avsikter angående kursplanen (2004a:13). Detta eftersom Skolverket framhåller vikten av att 

kursplanen tolkas lokalt och professionellt vilket borde betyda att flera lärare tillsammans 

arbetar fram denna tolkning. På Britts skola har det samarbetet däremot skett. Hon använder 

sig av en lokal kursplan, som tidigare tagits fram på skolan, även om hon vittnar om att den är 

mycket lik den officiella. 

     Alla tre planerar dock sina respektive lektioner utan insyn från någon annan lärare, 

förutom Per vid de tillfällen han arbetar ämnesövergripande. Skolverket (2004b:34) betonar 

att det är viktigt att kursplanen ständigt diskuteras lärare emellan för att nå ett enhetligt synsätt 

och därmed en form av likvärdighet. Visserligen samtalar åtminstone Eva och Per då och då 

med sina kollegor men alla tre arbetar enskilt när de planerar sina lektioner.  

     Dessa tre lärare verkar ha ungefär lika inställning till elevernas inflytande över 

undervisningen. De välkomnar elevernas tankar om arbets- och redovisningssätt men gällande 

innehållet är de övertygade om att eleverna inte har kunskap nog att påverka. Detta är något 

som jag ser verkligen krockar med Skolverkets intentioner. Läroplanen genomsyras av 

demokratiska värderingar och här kommer elevinflytande in. Enligt Skolverket (2004a:13) ska 

eleverna vara med och bestämma både innehåll och arbetssätt och de ska också få information 

om målen samtidigt så att de kan relatera dessa till undervisningens innehåll. Britt är den som 

jag ser kommer närmast detta. Hon verkar ge sina elever mer inflytande än vad Eva och Per 
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gör. Först går hon igenom den lokala kursplanen med eleverna helt enligt Skolverkets tanke 

då de får veta målen och diskutera innehållet i kursen. De får också i ett senare skede vara 

med och ha åsikter om tid och indirekt har de även viss påverkan på innehållet eftersom Britt 

betonar att hon lägger fokus på äldre litteratur då hon märkt att eleverna vill det. 

     Jag tror att denna skillnad helt enkelt beror på att Britts elever är vuxna och mer vana att 

involveras i olika beslut som berör dem. Annars är jag inte förvånad över att eleverna inte har 

så stort inflytande över innehållet i undervisningen. Det är ju naturligt om elever saknar 

kunskap om sådant de ännu inte har läst om. Här har Skolverket lite för höga förväntningar, 

anser jag. 

     Alla tre lärarna anser att fördelen med de allmänt formulerade kursplanerna är den stora 

friheten det innebär. Samtidigt vittnar alla om att nackdelen med denna frihet är att problem 

kan uppstå om lärare väljer alltför olika innehåll och att kurserna då inte kan anses som 

likvärdiga. Det som är intressant är att alla har samma tanke om att försöka minska denna risk 

genom att ha generella överenskommelser på skolan om vad varje kurs ska innehålla. Eva har 

själv kommit överens med några lärare i sin närhet om hur de ska göra men uppger att detta 

problem har förekommit på skolan. På Pers skola finns sådana överensstämmelser men alla 

bryr sig inte om att följa dem. Britt har fört fram denna idé som ett önskemål men inte fått 

gehör hos skolledning och kollegor. Detta verkar trots goda intentioner vara en omöjlig 

ekvation att lösa. 

     Beträffande innehållet i undervisningen är det tydligt att det klassiskt västerländska ”sitter i 

väggarna”. Jag upplever att lärarna i mångt och mycket är tvungna att rätta sig efter de böcker 

och läromedel som skolan har att tillgå, vilka ofta är uppbyggda i kronologisk ordning med 

innehåll ur det vi brukar kalla ”den västerländska kanon”. Per och Eva problematiserar dock 

detta. Eva menar att hon förutom att hon känner sig styrd av läromedlen i sitt val av innehåll 

också är mycket styrd av sin egen utbildning i vilken hon endast läst det typiskt västerländska. 

Per är den som opponerar sig starkast mot den dominerande styrningen. Han har många idéer 

om både moderna verk och utomeuropeisk litteratur men känner sig just nu bakbunden av 

skolans ålderstigna litteraturutbud. 

     Pers hållning gentemot litteraturen tycker jag ligger i linje med Halvorsens (2001:15-20) 

resonemang om hur lärarens egen kultursyn påverkar undervisningen och att litteraturen alltid 

måste sättas i relation till mottagarna. Per är nämligen mycket medveten om att han kan 

påverka eleverna mycket gällande litteraturen och försöker alltid hitta beröringspunkter hos 

eleverna för att som han själv säger kunna ”sälja in” litteraturen till dem. Dessutom ställer han 

sig kritisk till andra kollegor som anser att endast äldre litteratur är värdefull och som försöker 
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föra över sina egna värderingar till eleverna. Eva väljer texter hon tror eleverna kan ha 

behållning av och väljer bort dem hon bedömer de inte kan ta till sig. 

     Britt utgår visserligen från sina elever när hon väljer innehållet i sin undervisning i och 

med att hon främst behandlar äldre litteratur enligt sina vuxna elevers önskemål. Men tanken 

att eleverna inte skulle kunna ta till sig vissa texter verkar inte föresväva henne. Här ser jag 

återigen en skillnad gentemot de båda gymnasielärarna som jag tycker jag kan härleda till att 

det är vuxna och inte ungdomar hon undervisar. Vuxna personer är ofta mer mogna att tänka 

abstrakt. Jag själv är ett levande exempel på detta då jag ser en enorm skillnad i hur jag tog till 

mig litteraturundervisningen under min gymnasietid jämfört med hur jag gjort det i vuxen 

ålder både på Komvux och på högskolan. Det kan också tänkas att Britts elever är något mer 

motiverade att studera eftersom en vuxen person ofta har ett mycket tydligt mål med sina 

studier vilket i så fall gör att de lättare övervinner ”svår” eller ”tråkig” läsning. 

     En aspekt gällande litteraturval är att de allmänna formuleringarna i kursplanen möjliggör 

för läraren att välja litteratur också efter eget skön. Detta är något som alla tre lärarna påpekar 

att de gör. Lundström (2007:160-161) framhåller att skolan, lärarna själva och vilka elever 

man har påverkar litteraturvalet och i dessa lärares fall kan jag konstatera att detta verkligen 

stämmer. Lundström (2007:161) redovisar också Sarlands resultat av en undersökning där 

lärare fått motivera sina litteraturval. Jag kan konstatera att främst de tre första kategorierna, 

Tillgång och användbarhet, Lärares egna preferenser, Mottagarinriktat – texter väljs för att 

tilltala elever som är framträdande hos de tre lärarna i Svenska B som jag har intervjuat. 

     Med de allmänna formuleringarna för målen i kursplanen för Svenska B gällande 

litteraturen i tankarna, tycker jag att dessa tre lärares respektive undervisning gör att det 

potentiellt sett är möjligt för eleverna att uppnå dessa mål. Eva säger att hon diskuterar texter 

med eleverna, Per försöker alltid hitta beröringspunkter med elevernas egen vardag och Britt 

diskuterar olika tiders idéer och jämför dessa med nutiden. Dessa aspekter kan sägas hamna 

inom ramen för att ”kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och 

kulturer” (se kapitel 1, s. 4). Om man dessutom uppfattar att formuleringen ”ha tillägnat sig 

och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat 

bekantskap med författarskap från olika tider och epoker” i klartext betyder studier av texter 

från det traditionellt västerländska, fyller lärarnas undervisning även här rätt funktion. Några 

särskilda nordiska verk, förutom svenska, kom dock inte fram i dessa intervjuer men det kan 

ju bero på att de helt enkelt inte kom ihåg att nämna dem.  

    Beträffande hur stor andel av den totala undervisningstiden som de anser ska fokuseras på 

litteraturstudier kan jag konstatera att lärarna i det närmaste har lika inställning. Eva och Per 
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uppskattar att de undervisar i litteratur ungefär 70% av tiden medan Britt uppskattar det till 

uppemot 75%. Detta kan ha att göra med att Britt endast har 80 lektionstimmar till sitt 

förfogande på Komvux medan gymnasieskolan normalt sett har 100 och att hon då anser att 

hon måste ägna så mycket som 75% för att hinna med så mycket som möjligt av litteraturen. 

Med tanke på hur mycket litteratur Svenska B-kursen innehåller hos alla tre tror jag dock att 

var och en skulle kunna hålla med Britt om att Svenska B för dem är en ”litteraturkurs”. Alla 

tre är också överens om att tiden inte räcker till för det de anser borde finnas med i kursen. 

     Slutligen, ett av mina syften i den här uppsatsen är att försöka uppskatta hur väl 

likvärdighetsaspekten stämmer överens med Skolverkets intentioner om likvärdig utbildning 

(Skolverket, 2004a:13). Mellan just de här tre lärarna som jag intervjuat tycker jag att 

kurserna tidsmässigt kan ses som likvärdiga eftersom var och en lägger ungefär lika mycket 

tid på litteraturstudier i sina respektive kurser. Men en stor fara för likvärdigheten tycks vara 

det faktum att man aldrig kan eliminera risken att innehållet i Svenska B kan te sig mycket 

olika innanför olika lärares dörrar. Detta pga. att den allmänt formulerade kursplanen 

möjliggör det och att det inte finns någon insyn i lärarnas klassrum. Vad just de här lärarna 

anbelangar tycker jag dock att man kan tolka det som att deras undervisning kan ses som 

likvärdig eftersom Skolverket (2004a:13) påtalar att ”undervisningen både kan och ska 

gestaltas på olika sätt”.  

 

5.2 Jämförelse mellan lärare i Svenska som andraspråk B 
Siv och Sten, som båda undervisar i Svenska som andraspråk B, har lite olika sätt att ta sig an 

tolkningen av kursplanen för kursen. Siv läser ibland igenom den officiella kursplanen, mest i 

syfte att uppdatera sig så att hon inte glömt något. Sten utgår från skolans lokala kursplan och 

gör tillsammans med sin kollega en planering eftersom de delar på kursen ifråga. Siv däremot 

gör själva planeringen själv, utom då hon arbetar ämnesövergripande, men diskuterar ofta 

spontant med en kollega om olika moment i undervisningen. Dessa båda lärares 

förhållningssätt till kursplanen tycker jag ligger i linje med det som Skolverket (2004b:34) 

framhåller angående att ha en ”ständig pågående diskussion mellan dem som använder en viss 

kursplan” för att på så sätt få en enhetlig syn på hur kursen ska bedrivas. 

     När det gäller elevinflytande får både Sivs och Stens elever ha åsikter om arbets- och 

redovisningssätt, men de har inget inflytande på innehållet. Återigen rimmar Skolverkets 

intentioner, om att eleverna ska vara med och påverka innehållet, dåligt med verkligheten. 
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Båda lärarna vittnar om att eleverna inte har någon kunskap om detta och Sten påtalar även att 

hans elever sällan har åsikter om undervisningen över huvud taget.  

     De två lärarna ser den allmänt formulerade kursplanen som en stor fördel i och med att det 

möjliggör en stor frihet i valet av innehåll. Siv påtalar också att denna frihet behövs eftersom 

eleverna kan ligga på så olika språkliga nivåer. Sten ser ingen nackdel med de allmänna 

formuleringarna utan är mycket nöjd med det nuvarande målrelaterade systemet. Siv menar 

dock att de allmänna formuleringarna kan vara problematiska för nya ovana lärare att tolka, 

då det inte alltid finns kollegor till hands att rådfråga.  

     Innehållet har de båda lärarna lite olika inställningar till. Visserligen utgår båda från det 

traditionellt västerländska, men medan Siv ”känner av” vilka texter eleverna är mottagliga för 

under kursens gång följer Sten en i förväg bestämd planering. En stor skillnad tycker jag mig 

se i att Sten lägger stor vikt vid att eleverna ska förhålla sig analytiskt till all litteratur, vilket 

inte Siv gör. Att Sten har vuxna elever, som är mer vana att tänka abstrakt, tror jag gör detta 

möjligt. Den uteblivna fokuseringen på det analytiska hos Siv antar jag beror på att hon helt 

enkelt har fullt upp med att, pga. elevernas språkliga begränsningar, låta dem få en överblick 

över vad de olika epokerna står för eftersom hon menar att många av dem aldrig har hört talas 

om det. Hon bedömer antagligen att det skulle vara för svårt för eleverna rent språkligt att 

förhålla sig analytiskt till litteraturen. Siv påtalar ju även att elevernas språkliga begränsningar 

och deras obetydliga förkunskaper i ämnet hindrar ett djupgående arbete med litteraturen. 

Dessutom säger Siv att hon i första hand utgår från att texten ska vara förståelig för eleverna 

istället för att utgå ifrån en speciell författare. 

      Jag ställer mig undrande till hur Sivs elever ska ha få möjlighet att uppnå kursplanemålen 

för Svenska som andraspråk B när det så tydligt framkommer att eleverna inte klarar av att 

läsa äldre texter. Enligt målen (se kapitel 1, s. 4) ska de ”ha läst skönlitteratur från olika tider 

och kulturer” även om det också framhålls att tyngdpunkten ska ligga på 1900-talslitteratur. 

Eleverna ska också ”kunna reflektera över texterna och i anknytning till dem skriva och 

samtala om egna och andras upplevelser, värderingar och levnadsvillkor”. Detta tror jag att 

Evas elever har väldigt svårt att kunna uppnå just pga. sina språkliga begränsningar. Stens 

elever verkar ha det något lättare eftersom han ändå berättar att de t.ex. diskuterar 

Upplysningens idéer och analyserar texter. 

     Men ändå är det något jag inte tycker stämmer, eftersom också Sten påtalar att många av 

hans elever inte klarar den språknivå han tycker krävs för kursen. Den stora boven i dramat 

anser jag är tiden eller kanske snarare bristen på tid. Eleverna verkar dels inte ha fått 

tillräckligt med tid i föregående kurser, dels verkar de inte få tillräckligt med tid i Svenska 
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som andraspråk B. Detta är ju också något som Britt påtalar i sin andra intervju då hon 

framhåller att elevernas tid i de olika kurserna genom åren har krympt, vilket hon tror endast 

beror på att skolan vill spara pengar. Både Siv och Sten har också betydligt färre 

lektionstimmar till sitt förfogande än de tänkta 100, då det är fråga om en 100-poängskurs. 

Detta är för mig helt obegripligt. Det obegripliga i det hela är att det inom forskningen länge 

varit känt att det tar lång tid, så mycket som fem år eller mer, för andraspråkselever att lära sig 

språk på en nivå som liknar infödda talares på samma utbildningsnivå, vilket Cummins 

(2001:91) framhåller. Och eftersom ett godkänt betyg i Svenska som andraspråk B utmynnar i 

grundläggande behörighet för högre studier måste det väl ändå vara tänkt att dessa elever ska 

ha uppnått en språknivå som gör det möjligt för dem att klara dessa högre studier? 

     Att det tar lång tid att lära sig ett andraspråk även om man är intresserad och målmedveten 

blir också påtagligt om man begrundar det som Viberg (1996:122) beskriver angående basen 

och utbyggnaden i språket. Eleverna ställs ju inför att lära sig basen med allt vad det innebär i 

form av grammatiska regler ordförråd på upptill 10 000 ord samtidigt som de måste lära sig 

utbyggnaden, samma utbyggnad som svenska elever utvecklar under hela skolgången. 

Parallellt med detta ska de lyckas ta in och förstå även andra ämnesområden, i det här fallet 

litteratur från olika tider och kulturer. Jag tycker det säger sig självt att detta tar väldigt 

mycket tid i anspråk vilket eleverna i både Sivs och Stens klasser inte verkar ha fått 

tillräckligt av innan de började där. 

     Med tanke på detta tycker jag det inte är så konstigt att mycket av den tid man har i skolan 

för kursen ägnas åt det språkliga vilket framkommer genom att Siv säger att hon endast ägnar 

ca en tredjedel av tiden till litteraturstudier och att Sten ägnar ungefär hälften av tiden till 

detta. Båda framhåller också starkt att tiden för kursen definitivt inte räcker till och att de 

främst är språket som inte hänger med. 

     Vad kan jag då kommentera angående likvärdighetsaspekten gällande litteraturen mellan 

de här två lärarnas kurser? Jo, om man utgår från att likvärdighet uppnås om man når samma 

slutmål men har olika vägar till målet måste jag tillstå att det för detta trots allt krävs 

någorlunda liknande innehåll. Eftersom dessa lärare i hög grad måste anpassa sig efter 

elevernas språkliga begränsningar kan jag se att innehållet skiljer sig åt mycket. Även när det 

gäller den tid de lägger ner på litteraturundervisning skiljer sig åt så jag kan inte tycka att 

dessa båda kurser i Svenska som andraspråk B kan anses som likvärdiga. 
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5.3 Jämförelse mellan Svenska B och Svenska som andraspråk B 

och orsaker till skillnader dem emellan. 
Efter att ha granskat de båda kurserna Svenska B och Svenska som andraspråk B var för sig 

tycker jag några mycket tydliga distinktioner framkommer. En tanke med det här arbetet har 

från början varit att försöka utröna om det finns indikationer på om man kan avgöra om olika 

lärare som undervisar samma kurser ger eleverna likvärdig grund att stå på eller inte. Detta 

har jag här ovan försökt att göra. Men en stor del av detta är också att undersöka 

likvärdighetsaspekten mellan Svenska B och Svenska som andraspråk B eftersom de ger 

likvärdig grundläggande behörighet till högre studier. Vad jag inte väntade mig var att detta 

skulle te sig mer komplicerat än vad jag först trodde. Jag ska här försöka bena ut hur jag 

menar. 

     Med tanke på det jag kartlagt i mina analyser ovan finner jag det tydligt att man inte kan 

säga att Svenska B och Svenska som andraspråk B kan anses som likvärdiga när det gäller 

litteraturundervisningen. Det tycker jag mig se i den enorma skillnad i tid som lärarna lägger 

ner på just litteraturundervisningen då det i Svenska som andraspråk B ägnas betydligt mindre 

procentuellt sett åt detta än i Svenska B. Den betydligt mindre tidsåtgången gör också att 

innehållet helt klart blir mycket olika eftersom många moment pga. detta inte finns med.      

     Det innehåll i form av texter som dock finns blir också påverkat av att lärarna måste 

anpassa sina val utifrån det faktum att eleverna har språkliga begränsningar. Dessutom 

framträder något som jag är mycket förvånad över, nämligen att dessa elever inte får 100 

undervisningstimmar i denna 100-poängskurs utan betydligt färre trots att båda lärarna menar 

att eleverna, pga. språkliga begränsningar skulle behöva avsevärt mer tid. 

      Den största orsaken till dessa stora skillnader tycker jag mig finna i hur man organiserar 

undervisningen för andraspråkselever även innan de börjar läsa Svenska som andraspråk B 

eftersom både Siv och Sten såväl som Britt framhåller att eleverna har så stora språkliga 

begränsningar att de har svårt att tillgodogöra sig äldre litteratur. Både Sten och Britt påtalar 

ju också uttryckligen att de anser att ett godkänt betyg på Sas inte räcker för att klara 

gymnasieskolans nivå språkligt, på ett tillfredsställande sätt. Här yppar sig ett problem som 

verkligen missgynnar dessa elever eftersom de inte har något annat val än att fortsätta studera 

på gymnasienivå om de fått ett godkänt betyg på Sas. 

      Jag tror att det på många skolor behöver ändras organisatoriskt och jag kan hålla med 

Cummins (2001:89) om att en väg skulle kunna vara att utarbeta en språkpolicy på varje skola 

som tar hänsyn till andraspråkselevers behov. Cummins menar att lärare och 
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utbildningsansvariga inte är överens om hur undervisningen bäst läggs upp för 

andraspråkselever. Detta ser jag tydligt i mina exempel eftersom lärarna inte anser att 

kunskapskraven för godkänt på Sas räcker till för en högre nivå. Men ett stort problem ser jag 

med detta eftersom det måste finnas ett intresse hos skolledningarna för att kunna genomföra 

en språkpolicy och sedan följa den. Britt påpekar att rektorn på hennes skola inte inser att 

eleverna behöver extra tid och jag tror detta är ett mycket vanligt dilemma. Cummins 

(2001:91-92) menar att det är viktigt att personer i beslutande position har kunskap om 

andraspråkselever. Jag har insett att ämnet Svenska som andraspråk verkligen är ett ämne man 

som lärare får kämpa för, vilket också Siv säger att hon gör. 

     Enligt Cummins (2001:92) råder det också ofta brist på samarbete på skolorna för att möta 

elevernas behov. Min undersökning uppvisar ett tydligt exempel på att dessa elever inte 

prioriteras på samma sätt som svenska elever då Siv berättar att de indragna timmarna i 

kursen beror på ”schematekniska skäl”. Här kan visserligen det faktum att eleverna är mycket 

få till antalet på skolan spela en viss roll. Men jag tycker mig ändå se att den svenska skolan i 

mångt och mycket avspeglas ur ett homogent perspektiv som utgår från den svenska normen, 

vilket också Lundström (2007:136) anser att även läroplanen gör. Cummins (2001:91) går 

ännu längre i detta resonemang och menar att hela utbildningssystemet måste ifrågasättas 

eftersom han anser att den också utgår från ett mycket homogent, enspråkigt perspektiv. 

     Vad är det då som ska till för att dessa elever ska få samma förutsättningar som de svenska 

eleverna? Ja, om man förutsätter att skolledningen inser att andraspråkselevers behov är något 

att satsa tid och pengar på finns faktiskt mycket man kan göra. Att ge eleverna tid att lära sig 

språk samtidigt som de får möjlighet att läsa andra ämnen verkar vara det mest väsentliga. 

     Men hur använder man då denna tid bäst? Jo, dels måste alla lärare, inte bara lärare i 

svenska som andraspråk, inse att de är med och understödjer dessa elevers språkutveckling 

och att de därför bör utveckla nya pedagogiska tankar (Cummins, 2007:91). Fredriksson och 

Wahlström (1997:82) påpekar också att skolan måste anpassa sig till den kulturella mångfald 

Sverige präglas av för att främja förståelse mellan människor från olika kulturer och de menar 

att ett sätt skulle kunna vara att låta litteraturvalen i undervisningen spegla mångfalden. De 

anser att man som lärare bör lägga vikt vid att hitta lämpliga texter från olika delar av världen 

och inte enbart ur den västerländska kanon.  

     Om elever med ett annat modersmål än svenska ska kunna få största möjlighet till att 

tillgodogöra sig språket bör det göras på ett mycket medvetet sätt av läraren, enligt Cummins 

modell som Holmegaard och Wikström (2004:544-545) beskriver. Jag är övertygad om att 

denna modell går att följa dels genom att göra innehållet förståeligt för eleverna, dels genom 
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att låta eleverna arbeta mycket i grupp med olika problemlösningar. Detta kräver dock mycket 

av läraren i form av exempelvis planering och handledning vilket också det tar mycket tid i 

anspråk.  

     Det som också talar för att just dessa elever behöver extra mycket tid för att kunna nå upp 

till en hög nivå språkligt är det faktum att det är mycket ansträngande att bygga upp det 

ordförråd som krävs för att kunna läsa olika slags texter obehindrat. Enligt Enström 

(2004:171) är det just ordförrådet som ställer till det mest för andraspråksinlärare även om de 

har nått en avancerad nivå. Något jag tycker är mycket intressant är det Enström framhåller 

angående vilka slags ord som utgör den största svårigheten för dessa elever när det gäller 

förståelsen av skönlitteratur. Det blir mycket lätt att förstå att även moderna böcker kan vara 

svåra att begripa om man ser på exemplen som Enström tar upp, nämligen de mindre 

frekventa vardagliga orden som finns i dem. Eftersom de sällan återfinns i läromedel kan 

eleverna endast lära sig dessa, förutom att de ibland uppkommer i vardagliga samtal, genom 

att läsa mycket skönlitteratur av varierande slag. 

     Mina informanter vittnar om att andraspråkseleverna har svårt att ta till sig just äldre 

litteratur. Eftersom Enström här påtalar hur svårt det är även för läsare på en avancerad 

andraspråksnivå att läsa moderna böcker med ett vardagligt språk ter det sig som en omöjlig 

uppgift för eleverna i dagens kurser i Svenska som andraspråk B att kunna läsa och förstå 

litteratur från äldre tider. Ännu svårare ter det sig att sedan använda sin ordförståelse till att 

producera egna texter eftersom det enligt Enström ställer ännu högre krav på språkkunskapen.  

     Fredriksson och Wahlström (1997:160) betonar också att man lär sig att förstå hur 

människor tänker i en kultur först när man nått en god språkförståelse. Britt bekräftar det 

faktum när hon berättar att eleverna har brister i den kulturella aspekten när de läser. Dessa 

aspekter angående språkförståelsen utgör i sig ett stort argument för mer tid för dessa elever i 

alla kurser för andraspråkselever. Det är väl ändå inte meningen att endast de elever som 

kommer från en skolbakgrund liknande vår ”västerländska” ska ha möjlighet att kunna 

studera vidare till högre studier här i Sverige?  

 

6 Avslutande kommentarer 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att formuleringarna i dagens målrelaterade kursplaner 

ger mycket utrymme för enskilda tolkningar vilket lärarna i min undersökning tycker är en 

fördel. Det möjliggör en frihet i att välja undervisningsinnehåll. Denna frihet, menar dock 
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flera lärare, kan vara ett hot mot likvärdigheten eftersom olika lärare som undervisar samma 

kurs kan ha markant olika innehåll. 

     Något som framkommit specifikt i den här undersökningen är den stora skillnaden i 

undervisningstid och innehåll gällande litteraturundervisning som kurserna Svenska B och 

Svenska som andraspråk B har, trots att ett godkänt betyg i dessa kurser ger likvärdig 

behörighet till vidare studier. I Svenska B ägnas betydligt mer tid av lektionerna åt 

litteraturundervisning än vad som görs i Svenska som andraspråk B där den språkliga 

aspekten premieras. Och det gör den helt enkelt därför att andraspråkseleverna har stora 

språkliga begränsningar. Anledningen till att de har det tycker jag mig finna i att de fått 

alldeles för lite tid för att tillgodogöra sig det svenska språket i föregående kurser. Det blir 

därför för svårt att läsa speciellt äldre litteratur. 

     Det vore intressant att få veta om tidsbrist för andraspråkselever har någon relevans även i 

ett större perspektiv, där också grundläggande kurser såsom Sfi och Sas inräknas. För 

framtida forskning skulle i så fall fokus kunna ligga på att undersöka tidsaspekten i 

korrelation med språkutvecklingen. En sådan studie skulle kunna svara på huruvida 

andraspråkselever i Sverige får undervisning som språkligt räcker till för att kunna 

tillgodogöra sig högre studier i samma utsträckning och på samma villkor som infödda 

svenskar. Det skulle också vara angeläget att få veta hur väl andraspråkselever som studerar 

vidare efter Svenska som andraspråk B klarar sina vidare studier, eftersom mina resultat 

indikerar på att dessa elever kan få problem att bedriva studier på en högre nivå.  

    Slutligen, jag anser att det idealiska upplägget för andraspråkselever vore om det gick att 

återgå till det som en av mina informanter varit med om en bit in på 80-talet, nämligen att låta 

dessa elever få dubbelt så mycket undervisningstid i dessa kurser. Då skulle lärarna få 

möjlighet att lägga upp undervisningen på ett sätt som kan gynna dessa elevers 

språkutveckling och därmed också inlärningen av andra ämnen. Jag antar att detta av 

skolledningarna skulle anses vara för kostsamt och det är klart att det på kort sikt för den 

enskilda skolan också skulle bli det. Men frågan är om man inte på den globala nivån istället 

skulle spara pengar i och med att fler människor då skulle få chans att studera 

tillfredsställande på högre nivå? Jag personligen tror att det genererar pengar tillbaka i 

slutänden om skolan låter alla elever oavsett ursprung få samma likvärdiga förutsättningar för 

att studera, yrkesarbeta och därmed må bra i Sverige. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till lärare i Svenska B/Svenska som andraspråk B 
 
 
 
Lärare för kurs: Ålder: Antal år i yrket: 
 
Hur mycket använder du dig av de officiella kursplanerna när du planerar för 
lektioner? 
 
Finns det lokala kursplaner på skolan? 
 
I så fall, hur använder du dig av dem? 
 
Planerar du din undervisning i samverkan med andra lärare? 
Kan du beskriva hur det går till? 
 
Vilket inflytande har eleverna i utformningen av undervisningen? 
 
Hur ser du på det faktum att styrdokumenten är allmänt formulerade? Fördelar? 
Nackdelar? 
    
 
Vilka texter och författare från olika epoker har du/ni valt att arbeta med i din 
undervisning i Svenska B/ Svenska som andraspråk B? 
 

- Vad grundar sig dessa val på, dvs. varför har du valt just dem? 
 
- Kan du beskriva hur undervisningen ser ut? 

 
- Hur mycket undervisningstid uppskattar du att du avsatt för eleverna till 

studier av texter och författare från olika epoker? 
 

- Upplever du att undervisningstiden räcker till för det du tycker ska finnas 
med i kursen? 

 
- Vad känner du att du skulle vilja ha mer tid för? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till lärare i Sas, Svenska som andraspråk A, Svenska 
som andraspråk B, Svenska A och Svenska B, 
 
Hur lång är Sas-kursen? 
 
Anser du att kunskapskraven för godkända  studier på Sas är tillräckliga för att 
studera vidare på gymnasienivå?  
 
SvB såväl som Sv2B ger ju grundläggande behörighet i Svenska/Svenska som 
andraspråk för högre studier. Anser du att de är likvärdiga, dvs. att eleverna får 
samma förutsättningar för högre studier? 
 
Är det något i kursutformningen i de olika kurserna som du skulle vilja ändra 
på? 
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Bilaga 3 
 
Lärarintervjuer 
Transkriberade efter inspelning 
4.1 - Eva 
-Vad är du lärare i för kurs? 

-Just nu har jag Svenska B och Engelska A och B 

-Hur gammal är du? 

-Jag är 35. 

-Hur många år har du jobbat i yrket? 

-Jag började här 2002, jobbade ett år, mammaledig ett år, jobbade ett år, mammaledig ett år,  

3 år har jag jobbat här, det är mitt fjärde år här som jag jobbar, som jag är aktiv lärare, och 

sedan har jag jobbat 1 år som obehörig lärare på Wenströmska. Det var under utbildning, 

alltså man gick lärarutbildning samtidigt men det funkade inte för att det var bara teoretisk 

lärarutbildning och sen fick man klara sig själv i princip i skolan och det var jättejobbigt. Min 

kompis ville inte bli lärare efter det. Därför bestämde jag mig för att jag skulle läsa ett år i 

Uppsala för att bli behörig lärare på det viset istället, få praktik och så. 

- Hur mycket använder du dig av de officiella kursplanerna när du planerar lektioner? 

-Ja, det är väl som jag sa att man har läst igenom dem vid flera olika tillfällen och sen så har 

man ju en bild i bakhuvudet av hur det ska vara och sen så utgår man ju mycket ifrån 

kurslitteraturen. 

- Som du själv har läst eller? 

Nej läromedlen, för det är ju upplagt på ett visst sätt, oftast kronologiskt då i just 

litteraturdelen och sen pratar man mycket med andra också hur de gör  - ”nu ska jag gå 

igenom det här momentet, har du några idéer eller hur brukar du göra eller jag brukar göra det 

här när jag går igenom Antiken, då brukar jag ta in de här sakerna…” 

- Ni har ingen lokal kursplan som är skriven? 

- Jo, men jag tror att den är lite, det låter jätteslarvigt det här, men den är felkopierad så det 

finns bara en sida kvar av den. Det är ingenting som är aktuellt, nej, jag tror inte att det är 

någon som använder det. 

- När du planerar undervisningen – du säger att du pratar med andra lärare och så - det är inte 

en ordnad form så ni sätter er ner och planerar tillsammans? 

- Nej. 

- Utan du planerar dina men ni har bra kontakt så att ni hjälper varandra? 
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- Jag förstår vad du är ute efter. På Rudbeck har de så att alla har tagit upp gemensamt med 

alla svensklärare vad som ska ingå i kursen, vilka moment och vilka böcker man ska läsa har 

de också litegrann då som bör vara med, i alla fal ett visst antal, men vi har ingenting sånt, 

ingenting gemensamt. Alla har individuell planering så att säga. 

- Det är tufft, tycker jag det låter som. 

- Jo, det kan ju bli problem då när man t.ex. har SP-klasserna. De läser ju A och B-klasser på 

A-kursen och sen när de går vidare på B så väljer de inriktningar. Då delas ju klasserna upp 

och formas om i nya klasser och då kanske de inte har samma bakgrund allihop, de får olika 

lärare och har haft olika lärare. 

- De kan alltså ha gått in på både A och B då menar du? 

- Nej, alltså den klassen som var A, några kanske väljer språk, några kanske väljer ekonomi, 

några kanske väljer någonting annat. Språkklassen har en ny lärare och ekonomiklassen har 

en ny lärare, då kanske de inte haft samma lärare på A-kursen så de har inte samma 

baskunskaper med sig för att den ena, A-klassen, kanske gick igenom grammatik jättemycket 

men inte B-klassen och då har de olika förutsättningar så det gäller ju att man planerar ihop så 

att både A och B t.ex. har gjort Antiken på A-kursen för annars blir det ju fel på B-kursen sen. 

- Men det menar du, att det är bra kommunikation mellan er? 

- Ja, jag tror att.. det är ju så pass liten skola så att man brukar höra sig för litegrann hur det 

ligger till men det har säkert blivit problem , jag har inte råkat ut för det, men jag vet att andra 

lärare har varit tvungna att anpassa sina planeringar för att det ska stämma med de andras 

klass, så det kan bli lite rörigt. 

- Hur ser du på det faktum att styrdokumenten är allmänt formulerade? Fördelar och 

nackdelar, för nu är vi ju lite inne på det? Som jag tolkar dig nu så – det står ju inte exakt att 

man ska göra Antiken på den ena eller den andra kursen och därför kan det bli…. 

- Ja och Svenska A är ju en väldigt svår kurs för att den är ju väldigt allmän. Man upplever 

den som lite svår, för att man måste träna så många färdigheter men man har liksom inget 

material att jobba med. Man måste hitta på någonting om man ska skriv uppsats, om man ska 

göra referat. Det är lättare om man samarbetar med något ämne kanske så att man kan ha ett 

ämne att behandla för det är ju ett väldigt praktiskt ämne, Svenska A, så man ska lära sig 

praktiska färdigheter som man ska kunna använda sen. Jag tror att därför kanske det är en del 

som frestas att ta in litteratur tidigare för då har man någonting att arbeta med. Då kan man 

göra muntliga redovisningar, man kan göra referat med Antiken medan andra kämpar på och 

försöker använda massa annat material. Men jag vet att det i alla fall finns en lärare här som 

har Antiken och Medeltiden på A-kursen och en del kör ingenting men dem jag har pratat 



 48

med – vi har samarbetat litegrann -  så då sa vi att då tar vi Antiken så har man börjat så har 

man mer tid för det andra sen på B-kursen. Men vad var frågan? 

- För- och nackdelar med att sryrdokumenten är allmänt formulerade? 

- Fördelen är ju att man kan anpassa då efter vad lärarna tycker kanske, hur det går för eleven 

också. Det är inte så styrt helt enkelt. Man kan anpassa sig efter situationen, vad man hinner 

med och hur gruppen är också och om man kanske samarbetar med andra ämnen eller inte så 

kan man anpassa sig lite och det är ju bra men det som är negativt är ju då att det kanske blir 

svårare på B-kursen sen då att man inte är i fas med varandra riktigt. Man måste planera 

tillsammans men det ska man ju göra också! Då måste man planera tillsammans med alla. 

- Upplever du att det funkar? 

- Jag har inga dåliga erfarenheter av det men samtidigt kan jag ju tycka också att det vore 

egentligen rätt så bra att man visste mer att på B-kursen så gör man det här, och det här och 

det här, att det vore mer styrt för att det här med frihet och massa val det är ju väldigt jobbigt 

också. Det är ju enklare att det är bestämt vad man ska göra och så kan man ha en viss frihet 

inom det i alla fall. Jag kan nog tycka på sätt och vis att det vore bättre att ha det mer styrt, att 

alla gjorde det här och det här på B-kursen och det här och det här på A-kursen. Det vore 

egentligen bättre, kan jag tycka, men då måste det komma uppifrån så att det blir bestämt. 

- Det här med elevinflytande då? Hur mycket är eleverna med i utformningen av 

undervisningen, hur mycket inflytande har de? 

- Jag vet ju vilka moment som ska gås igenom och jag har ju lite idéer om hur man kan göra, 

så att säga, så, egentligen, det enda inflytande de har, det är ju det att de kan få vara med och 

bestämma litegrann  hur vi ska redovisa momenten. De kan ju få ha önskemål då. Jag provar 

lite med olika arbetssätt och sen utvärderar vi det och ser vad de tycker var bra, vad som har 

funkat mer eller mindre bra, sen kan de vara med och bestämma hur de vill göra längre fram. 

Det är egentligen det enda inflytande de har, för de kan ju inte vara med och bestämma 

någonting om hur länge vi ska hålla på och de har inte kunskapen om att bestämma om vilken 

litteratur vi ska läsa. Det enda de kan vara med och bestämma det är ju egentligen vilket 

arbetssätt de vill ha och undervisningsformer.  

- Vilka texter och författare från olika epoker har du valt att arbeta med i din B-kurs? 

- Jag håller ju på med Renässansen nu så att det är inte så mycket text att jobba med, men på 

Antiken körde vi ganska traditionellt, det gjorde vi i våras på A-kursen och på Medeltiden så 

har de fått jobba i grupper och göra ett häfte och ta reda på olika saker, som runstenar, 

landskapslagar, texter var det väl inte så mycket egentligen utan Chauser, Villon och 

Boccaccio men då har de inte fått läsa hela verk, för den här äldre litteraturen tycker jag inte 
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man ska läsa hela verk utan då blir det bara smakprov. Det blir ju sen när man kommer längre, 

till den mer moderna litteraturen, då blir det ju mer att läsa. Nu håller de på med Renässansen. 

Då ska de också leta…de har fått en massa frågor de ska svara på som vi ska ha en stor 

gemensam genomgång på så får de prov på det sen. De får läsa Hamlets monolog t.ex., de får 

läsa en bit ur Herkules ur Stiernhjelm, det är ju ganska klassiskt då, en liten bi ur Don Quijote, 

de får läsa två dikter av, två sonetter av Shakespare både på svenska och engelska så är det 

arbetsfrågor till dem, de får fundera, vi ska diskutera texterna tillsammans. Sen kommer 

Upplysningen, då funderar jag om de ska få läsa Candide kanske och ha en diskussion kring 

det. Men annars så, hela verk så där brukar jag egentligen inte ha förrän vi kommer fram till 

kanske 1900-talet, eller ja Dickens och så då börjar det bli så de kan läsa. Jag tycker ändå att 

pjäser ska man ju  inte läsa, de ska man helst se. De riktigt gamla romanerna som svåra att ta 

till sig – det skrämmer nog bara bort dem egentligen, så att då är det bättre att man pratar om 

dem. Men sen när vi kommer till 1900-talslitteratur så får de välja någonting, jag tipsar om 

vad det kan välja, men de blir de här vanliga arbetarförfattarna, jag har en lista över 1900-

talsförfattare men jag har inte den i huvudet. 

- Men du jobbar alltså i kronologisk ordning? 

- Jag jobbar kronologiskt, ja. Jag har inte provat att jobba tematiskt, för mig känns mest 

naturligt att tänka kronologiskt men däremot tycker jag det är intressant att jobba tematiskt 

men det har jag gjort mer på A-kursen, då kan man jobba mer tematiskt och då kan man få in 

mer litteratur där då, lyrik bland annat, man kan jobba med kärlek, det är ett klassiskt 

svensklärartema men på B-kursen har jag inte jobbat tematiskt, då kör jag kronologiskt för att 

jag tycker det känns mest naturligt på något vis ändå. Det gäller bara att man inte lägger för 

mycket fokus på det gamla så att man inte hinner med 1900-talslitteraturen, tycker jag, för det 

brukar vara något som många tar liksom ”vi hinner med lite på slutet” och en del hinner inte 

ens med 1900-talet och det tycker jag är fel. Jag tycker man inte ska slarva över som är 

närmast eleverna och mig utan det är viktigt det också. Jag försöker väl lägga fokus där också, 

faktiskt. 

- Vad grundar du valen på när du väljer texterna? Du sa att du använder läromedlen och deras 

upplägg eller? 

- Ja, det gör jag men det är svårt att hitta bra läromedel, tycker jag,  som har allt, så jag 

plockar ju lite här och där så att valet av texter är ju sånt som jag hittar, helt enkelt. Men har ju 

varit så att de utdragen som jag har, det är ju sånt som jag själv känner att, det är ju 

gemensamt för nästan all litteratur att det är sånt som återkommer, som utdraget ur Don 

Quijote t.ex., det är ju alltid samma utdrag, det här med väderkvarnarna. Det finns ju inget 
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annat att få tag på, men det är ju en sån här central bit att prata kring också då, och sen 

Herkules – det finns ju nästan ingen annan litteratur från den perioden, svensk litteratur som 

man kan ha så då blir det ju ganska naturligt att ha dem. Det baseras väl litegrann på tillgång. 

- För det har ju varit mycket debatt nu om västerländska kanon. 

- Visst är det så och det är klart att man blir styrd av det för jag är ju också styrd av min 

utbildning naturligtvis men jag har ju inte kunskap om någon annan litteratur från den tiden, 

än den jag har läst själv så jag kan ju inte bara hitta på någonting annat som jag aldrig hört 

talas om. Det jag försöker är att inte ta någonting som är för svårt. Av det som finns att välja 

på så vill jag gärna ha någonting som jag tror att eleverna kan ta till sig av och som jag kan få 

till någonting bra, att det händer någonting i deras huvuden så att det inte är någonting som är 

för svårt eller för ointressant. Det är viktigt att det ska ge någonting. Därför har jag inte med 

Lars Vivallius och Lasse Lucidor men i Stiernhjelms Herkules kan de oja sig över språket och 

vi kan prata om vad som har hänt. 

- Kan du uppskatta hur mycket undervisningstid litteraturdelen på B-kursen tar? 

- Det är ju jättesvårt för att litteraturen är ju liksom arbetsmaterialet och sen lägger man in 

muntlig redovisning, referat och uppsatser men det ingår ju i litteraturen och analys och 

alltihop så det är ju jättesvårt att uppskatta. Vi läser på tre terminer. I trean är det ju väldigt 

mycket inför NP så då är det ju mycket uppsatsskrivning så där är det inte så mycket litteratur 

och sen har man ju även språksociologi och språkvetenskap, så om man säger 2/3 kanske är 

mestadels litteratur och sen har man ju naturligtvis olika arbetsformer, redovisningsformer. 

Någonting sånt, det är jättesvårt att säga. 

- Upplever du att undervisningstiden räcker till för det du tycker ska finnas i kursen? 

- Det är ju alltid svårt det här med tid förstås. Det beror ju på, man kanske vill lära ut hur 

mycket som helst men jag tycker nog egentligen att det finns plats, tycker jag, för det beror ju 

på hur man resonerar, hur man disponerar sin tid. Jag vet att många lärare tycker att det är 

jätteroligt med Antiken t.ex.  och lägger ner väldigt mycket tid på det och då blir det inte så 

mycket tid kvar till det andra medan jag kanske tycker att Antiken är sådär. Det är viktigare 

att lägga fokus på sånt som är närmare oss, 1900-talet och kanske 1800-talet också som är 

grunden till romaner och så, så att jag tycker nog att jag får plats med det som jag behöver. 

Kanske skulle man vilja ha mer språksociologi. Nu säger jag emot mig  själv, egentligen 

skulle man vilja ha mer tid, man skulle vilja gå igenom mer drama kanske också.. Det skulle 

man kunna ha löpande genom alla tidsåldrar och köra teater. Det kan man ha som tematiskt 

och inte kronologiskt. Det har jag aldrig haft tid med så att egentligen kanske mitt svar blir att 

man skulle behöva ha mer tid ändå om man ska hinna med allt för att nu är det vissa saker 
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som man inte får så mycket av, som drama t.ex. Det är de här NP i trean som ställer till det. 

Då blir det en lång period då man bara repeterar utredande uppsats, det blir väldigt intensivt. 

Det kan ta väldigt lång tid, det beror på hur mycket de har övat tidigare. Man får nog lägga 

ner en månad på det. Det är tid som man vill ha till annat. 

4.2 Per 
- Då skulle jag bara vilja veta först hur gammal du är? 

- 31. 

- 31. Och hur många år har du jobbat som lärare?  

- Fem och ett halvt. 

- Fem och ett halvt, mm. Du har jobbat här hela tiden eller? 

- Nej, jag har jobbat här i ett och ett halvt år. Innan dess så jobbade jag fyra år på högstadiet 

på (en skolas namn). 

- Okej. Du har alltså gått från högstadiet till… 

- Det var ju någon sådan liten början, det fanns ju inga jobb, alltså. 

- Nej, nej. Du började där då. Det funderade jag litet grann också på. 

- Det är ju nästan så att, alltså, alla svenska och SO-lärare där som jag har träffat de har 

gymnasiebehörighet jobbar på högstadiet. Det är så många som utbildar sig till, alltså.  

- Just det. 

- Det är nästan inga som tar högstadieexamen.    

- Nej. Jo, vad har du för kurser då som du undervisar i? I Svenskan alltså. 

- Jag undervisar i Svenska A, inte det här året, men…I år så har jag två B-kurser. 

- Är det någon speciell inriktning på dem, programmen, alltså de klasserna då? 

- Mm. Jag jobbar ju bara just nu med Nv-SP- programmet och där finns det ju det hör att vi 

jobbar i projekt och det har påverkat svenskan.  

- Aha. Det blev alltså natur eller vad då? 

- Det är alltså ett program som är en blandning mellan natur- och samhällsprogram. 

- Okej. 

- Men det som är speciellt där att vi jobbar i ett – varje termin så det ett stort 

terminsövergripande projekt när man jobbar i basgrupper klassorelaterat. Vi tar 5-6 elever i 

varje grupp och det sätter ihop utifrån elevernas resultat i årskurs ett med deras lärstilar. Så att 

vi försöker sätta ihop extroverta och introverta elever, sådana som gillar att prata fram 

kunskap och sådana som sitter och pluggar i ensamhet så att de ska lära sig att jobba ihop.  

- Ni sätter alltså motparter, så att säga, ihop? 
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- Ja, vi försöker sätta ihop dem och så försöker vi ha jämt med pojkar och flickor också. Det 

är inte alltid att det går, oftast är det färre killar i varje klass. Så killarna får ju ofta, ja, de är 

ofta ensamma. 

- Men du menar att du gör så här… du sa att du hade mer än en kurs. Alltså, du sa att du hade 

två klasser, så att säga. 

- Vi gör så … det här påverkar alla ämnen på Nv-SP alla kurser. 

- Aha. Så ni samverkar alla lärare, alltså lärare över ämnesgränserna så att säga. 

- Vi har alltså sådana här stående projekt så att nu i ettan, då har vi när de kommer, första 

terminen, då har vi ett tidningsprojekt, det vi håller på med just nu. Då samverkar Svenska A, 

Kommunikation och Samhällskunskap. Det gör de. Tvåorna har under den här terminen gjort 

ett projekt om 1900-tal där Svenska B och Historia A som jobbar ihop. Treorna har gjort ett 

projekt om Imperialismen, där Historia och Samhällskunskap samverkar.  

- Alltså, Svenska B då. Det spänner över två år? 

- Tre. 

- Tre terminer? Aha. 

- Man börjar läsa Svenska B i tvåan på höstterminen och sedan går man till jul i årskurs 3. Så 

mina elever som går i trean, de kommer att få sina slutbetyg i Svenska B. 

- Aha. Läser de Svenska C sista terminen? 

- Ja. 

- Aha. Det ingår alltså i det programmet? 

- Precis. 

- Okej. 

- Det börjar här i veckan…. 

- Ja, ja. Är det så som man tänker att Svenska C är som för ja, till högskolan, som en 

förberedande om man säger så? 

- Ja, det är mer fokus på rena sådana här praktiska saker. Hur skriver man en CV? Hur gör 

man en uppsats? I och för sig så har jag inte jobbat med det så jag har inte satt mig ner och 

funderat så mycket på Svenska C. Jag har haft fullt upp. Så att det är första gången som jag 

har Svenska C också så vi får se hur det blir. En tanke är väl att de ska ut och undersöka olika 

yrkesgruppers fackspråk… 

- Ja, ja, aha. Så då blir det egentligen inte., i det här, i Svenska B är det väl ingen fokus just på 

litteraturdelen med. 

- Ja, om man tittar vad jag har gått igenom på Svenska B hittills då, det har varit litteratur från 

upplysningen fram till idag. Jag har tagit upp ganska mycket. Sedan har jag gjort språkhistoria 
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om svenska språket. Sedan har det varit hur man skriver, så en skrivträning är det 

internationella provet som de hade för två veckor sedan.  

- Ja, just det. Det har man…, man har inget i Svenska A, det är i Svenska B man har? 

- Mm. 

- Ja, precis. 

- Fast vi har infört i skolan att vi har ett prov på Svenska A, en salskrivning som bara vi kör 

här. 

- Mm, så att de ska få in lite…? 

- Ja. Det är ingenting som staten styr, utan det gör vi för att vi själva vill det.  

- Det är ett slags…mer liknande något med… 

- Ja, den skiljer sig… det är mer en uppsats där de får skriva lite fritt utan att använda källor. 

För det nationella provet är väldigt styrt av att de ska använda ”exhäftet”. Det är alltså… 

-….ja, precis. Mm. 

- Det här med konsten att referera lägger jag väldigt mycket tid på på B-kursen. Jag har börjat 

på A-kursen också så att det är många som tycker att det är svårt. 

- Mm. Om vi går in på det här med kursplanen och så hur mycket använder du dig av de 

officiella kursplanerna när du planerar inför lektionerna? 

- Ja… 

- Eller du kanske lägger upp planering för terminen eller vad man ska säga. 

- Ja, för terminen så jag tittar ju på vad det är som de ska kunna så försöker jag bygga ihop 

något av det. Men grejen är ju att man kan vara så fri så att jag kommer nog att prova på 

många olika varianter. Alltså, man kan ju köra tematiskt vilket jag skulle vilja göra. Till 

exempel om man jobbar i ämnesområden där det finns skräck då kan man ju få in 

litteraturhistorian där igenom romantiken. Hur man uppfinner den moderna skräckromanen 

och gå ända fram till hur ser skräck ut idag, se en skräckfilm kanske eller vad blir vi rädda för 

idag? Vad är det som över huvud taget skilt sig genom tiderna? Så, så kan man göra, men man 

kan också köra kronologiskt som jag har gjort. 

- Mm. Så du…Men jag tänkte på har ni några lokala kursplaner som är för skolan? 

- Nej. Ja, en, men jag förstår inte varför man ska hålla på med kursplaner. Jag menar, vi har ju 

Skolverket som bestämmer vad som gäller. Lokala kursplaner?! Ska man sitta och, ja, här i 

(stadens namn) ska vi bara läsa stadens författare eller? Alltså, det är…jag har aldrig begripit 

varför man ska ha det. 

- Nej. För det är, jag har fått för mig att det är ett råd att man ska ha det och då blir också min 

fråga då varför ska man ha det liksom. 
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- Ja, jag vet inte. Det är väl ingen likvärdig skola om varje skola har en egen kursplan vid 

sidan om. Det tycker jag verkar…. 

- Mm, ja---. Jag tänker…planeringen av undervisningen då, alltså själva…, planerar du själv 

eller gör du det i samverkan…. Nu blir det ju lite ledande eftersom du har varit inne på att ni 

har övergripande också. 

- Precis. Ja, allt som inte har med projekten att göra, planerar jag själv. 

- Du planerar ju helt själv? 

- Ja. 

- Inte i något ”svenskteam” eller så? 

- Nej.  

- Nej. 

- På min förra skola där folk har varit lite mer öppna och tillmötesgående i skolan kanske så 

var det ju mer att man diskuterade och planerade tillsammans framför allt i SO då. Jag hade ju 

SO och svenska. Men här så faktiskt är det inte så. 

- Nej. 

- Det kan ju vara några enskilda som har några småprojekt som de gör tillsammans. Men det 

är ingenting som…; det vi ägnar ämneskonferenserna åt det är att diskutera vad ska man ta 

upp i Svenska A och Svenska B. 

- Mm. Sedan gör ni något slags bara generella riktlinjer? 

- Ja, det är viktigt. För till exempel en elev, när vi kommer att göra en prövning här, då har vi 

ju klart fyra-fem punkter vad kan egentligen…, att de här sakerna ska tas upp vid prövningen. 

Då kan man ha dem som riktlinjer för sitt eget ämne. Och en enkel grej det är det här med 

litteraturen att vi har bestämt att alla svensklärare ska jobba fram till Renässansen i A-kursen 

och så stannar man där. Och så pratar man inte så mycket om Shakespeare för då blir 

engelsklärarna ledsna. 

- Aha! De vill… 

- …de vill prata om Shakespeare. 

- Aha! De vill vara nya på det eller vad man ska säga… 

- Ja, eller att de vill inte att eleverna ska bli mätta. 

- Jaha. Ja, ja. 

- Men, ja, en sådan grej är vi ju överens om allihopa. 

- Men då gör ni, bestämmer ni så att säga kronologiskt för att i A-kursen kör man från antiken 

till…. Eller? 

- Ja. Fast, alltså, man behöver inte jobba kronologiskt, bara det att man vet att… 
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- …det ska ingå i hela…. Okej. 

- Precis. I och med det att de ska göra en prövning då ska ju en prövningsansvarig kunna ställa 

de kraven att de här sakerna ska eleven kunna.  

- Men om, hur blir det då? Bara en spontan…. Hur blir det då när en elev kommer utifrån som 

kommer in på Svenska B här?  

- Då får man ju gå igenom ordentligt med den eleven vad är det som kommer att komma då. I 

och för sig har jag inte varit med om det själv någon gång så jag vet inte riktigt hur det 

fungerar. 

- Nej. Det här med inflytande för eleverna då. Hur mycket har de, alltså, hur stort inflytande 

har de på utformningen av undervisningen? 

- När det gäller vad vi ska ta upp så vet…, det har de inget inflytande på utan det planerar jag. 

Sedan när det gäller arbetssätt och redovisningssätt, i viss mån brukar jag ta upp vad vi läser, 

där kan de ju vara med och diskutera.  

- Har de ofta någon, alltså, åsikt om det och så? Eller? Förlitar de sig på…? 

- …Nej, alltså, jag tror att det är en myt om att elever vill ju lägga sig i undervisningen. När 

de pratar om elevernas inflytande så tror jag att för eleverna är det någonting helt annat än att 

de ska vara lärare. Jag tycker att eftersom jag har läst sex år på universitetet så borde jag veta 

vad jag ska göra, annars är det helt onödigt att jag kan någonting. Men visst tar man till sig 

åsikter och man märker att ett moment som man håller på med kanske är lite svårt och så. 

Man måste ju läsa av signalerna hur eleverna reagerar.  

- Ja, ja. Mm. 

- Sedan är det inte alla som kommer fram och säger att: ”Jag tycker att det här är svårt”, utan 

man måste, då får man ju läsa signalerna på ett annat sätt.  

- Och du ändå uppmärksammar det. Precis. 

- Ja. 

- Ja, du menar att det inte är så ofta att de sitter och har liksom stora krav eller just hur 

undervisningen ska läggas upp? 

- Nej. Jag har aldrig varit med om det. 

-Nej. 

- Det enda man får åsikter kring det är ju så att säga till exempel att böcker är trista och att 

kanske det är för mycket sidor till prov. 

- Mm. Om vi tittar lite bakåt på styrdokumenten. Just det faktum att de är allmänt 

formulerade, för- och nackdelar med det. Hur ser du på det? 
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- Fördelar är som jag tycker att det är jättekul att man får vara så fri som man är. Nackdelen är 

ju att det kanske finns…, ja, att det inte blir likvärdigt i en del av landet, kanske tom.  på en 

skola. Vissa, jag kan ta ett exempel från ett annat ämne jag har, Historia, där en lärare 

konsekvent säger att i Historia A så gör vi det så långt vi hinner, medan vi har bestämt att i 

Historia A ska man köra världens historia fram tills idag. Men om han bara hinner till 1917 så 

släpper han bara eleverna till Historia B sedan så får de en annan lärare. 

- Ja, jag tänkte just säga att det inte är säkert att han tar vid heller då med de eleverna. 

- Nej, nej. Just den läraren har aldrig B-kursen. Så det är ett problem. Men det är ju, jag tycker 

att det är ett problem generellt att det inte finns någon insyn hos oss lärare. Det finns inget 

intresse heller från någon, i och för sig, att ta reda på vad vi sysslar med. Det kan finnas en 

massa politiker som säger att lärare gör på ett visst sätt med elever i så fall, men jag har aldrig 

hört att någon, jag har inte haft besök på en enda lektion. 

- Ja, jag har märkt det, när jag försöker hitta material till det, att jag inte hittar. Jag kan liksom 

inte bygga mig en ram kring det här och se vad är det som kan…, om man kan se något 

generellt eller så. Det hittar jag faktiskt inte. Så jag förstår liksom hur du ser på det.  

- Å ena sidan ska man ha rektorer som springer in och ut på lektionerna? Det är inte ens säkert 

att rektorerna är lärare. De kanske inte ens har behörigheten att jobba som lärare på den 

skolan där de är chef för, som i det här fallet på den här skolan där det är en 

mellanstadielärare som är rektor. 

- Jaha. Är det det här? 

- Ja. Så… Alltså, vem är det som ska kontrollera lärarna? Men jag skulle, jag skulle i alla fall 

på något sätt vilja att folk visste vad man gjorde.  

- Mm. Jag tänkte mer på det just någon slags forskning eller liksom att det är någon 

undersökning av sådana som vet vad de sysslar med, om man säger så. Och det tycker jag är 

svårt att hitta. Men jag kan inte låta bli ändå att försöka reda ut bena ut det här. 

- Pedagogisk forskning, det handlar ju ofta mer om de som forskar själva, känner jag, än om 

själva skolan. 

- Mm. Jag tänkte vilka texter och författare från olika epoker har du valt att arbeta med i din 

undervisning i Svenska B? Jag tänkte om man kan få liksom en helhetsbild. 

- När det gäller…, om man kör från upplysningen då fram tills modern litteratur  

- Så ni slutade i A med Upplysningen? Eller fortsätter ni i B? 

- Man börjar B med Upplysningen.  

-Okej. Mm. 
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- Så då när man läser om de äldre tiderna då tar man ju upp dem här, Voltaire och Rousseau, 

Goethe, de här gubbarna. Och sedan när man kommer fram till Realismen, det är då man kan 

börja, tycker jag i alla fall, det är då man kan börja hitta lite roliga böcker för läsning. För 

visst är ”Candide” den är jättekul och man skrattar lite sådär och så, men den är väl…, många 

har det ganska svårt med att ta den till sig bland elever. Men när man kommer fram till 

Realismen så en bok som ”Oliver Twist” kan ju få elever som är ganska lässvaga, de kan ju 

förstå den boken och tycker att den är ok. Det blir någon sorts läsupplevelse. Så därför tycker 

jag det är roligast att börja med Realismen, 1800-talet. Sedan har jag väl…, jag brukar göra så 

att…, så att om man säger på B-kursen ska de ungefär läsa 6-7 böcker under ett och ett halvt 

år. 

- Är det något ni har liksom…, eller är det din uppfattning? Eller? 

- Ja, min idé eller en liten filosofi eller… ja, vad kallar jag för det? Det ska alltid ligga en bok 

på nattduksbordet från skolan. Ångest. Jag känner att om man får en etta på…, ja, nu jobbar 

jag mest med Nv-SP, så de kommer till klassen. De är ju…, det är som en fortsättning på en 

högstadieklass; det är så spretigt. Man har de här jätteduktiga så har man de som är ganska 

svaga. Och ofta får man höra av de svaga att ”Jag har aldrig läst en bok i hela mitt liv”. Jag 

vet att det är skitsnack alltså. Det finns naturligtvis högstadielärare som läser med eleverna. 

Men ändå så finns det ett motstånd mot böcker. Jag tänker inte bara ge upp och låta det 

motståndet liksom fortsätta. Jag vill att de ska läsa. Alla. Alltså, det är då man lär sig språk. 

Lika bra som att vi kan sitta och hålla på med grammatik och ordkunskap så kan man läsa en 

bok. 

- Ja. Brukar de till slut…? 

- Om man säger så, så är det ganska många som …. Om man säger: ”Ja, men då kan vi få in 

grammatiken i ”Oliver Twist” istället för att sitta med stenciler och jobba med grammatik så 

man kan ju försöka sälja litteraturen lite så. Och så försöker jag ju välja litteratur som man 

kan koppla till något problem eller någon fråga eller något förhållande som fortfarande 

existerar. Så läser man, nu ska jag ta ”Oliver Twist”, får man ju försöka koppla det till 

fattigdomen…. Det går ju mycket ut på att försöka ”sälja in” idéer hos elever. Sedan om man 

lyckas, det vet jag inte om. Jag hade några elever på teknikprogrammet förut, de hatade att 

läsa böcker; de hatade skolan över huvud taget och det var bara killar i den klassen. Alla killar 

i den klassen i stort sett hade bara ett intresse och det var att spela dataspel. Och då försökte 

jag ju ”sälja” Realismen och Naturalismen genom att göra en jämförelse till de dataspelen 

som de spelade, ur man skildrar våld, att man kan se en liknande utveckling i dataspelfilmer 

jämfört med dem som har varit. Varför fick man inte ens visa folk som pussades? 
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- Nej, mm.  

- Till idag, hur det ser ut idag. Sedan försökte jag koppla lite grann att så var det med 

litteraturen också att nu kommer några som försöker verkligen avbilda allting. Även det skitig 

och fula, verkliga, det som stinker, döda människor. Jag brukar använda den här scenen från” 

Thérese Raquin” när de är i ett bårhus bland alla ruttnande lik. Även om det är äckligt, men, 

alltså, faktiskt den scenen säger någonting om vad den står för, Naturalismen.  

- Mm. Men de här killarna? De köpte det, eller? 

- Nej, inte alla, men några. Alltså, det var ju några. Har man den inställningen att skolan är 

skit så är det ganska svårt med elever som går i trean på gymnasiet. Men vad var frågan? 

- Jo, vi var framme vid Realismen, vad du tar upp, alltså, vad du tar upp för slags författare. 

- Ja, precis. I Realismen finns det mer att välja på. Då är jag lite begränsad av vad vi har här 

på skolan. 

- Aha. 

- Och just när det gäller Realismen och Naturalismen då börjar vi få bra utbud.  För de 

tidigare böckerna, det finns ”Isländska sagor”, det finns ”Tristan och Isolde”, ja, det finns en 

eller två böcker från varje epok. Men från Realismen finns det tjugo och då brukar eleverna få 

välja och jag gör igenom en lista och jag försöker beskriva boken och pricka för vad vi läser. 

- Hur jobbar du då med dem?  Men jag tänkte då, delar du in dem i grupper som…, så att de 

jobbar med samma böcker till exempel, eller? 

- Nej, det har jag aldrig gjort. Men däremot så har jag gjort så att om de ska presentera sin 

läsupplevelse eller sitt beting, eller vad man kallar det för, muntligt då brukar jag göra 

tvärgrupper. Att jag delar in dem i åtta stycken i en grupp så försöker jag plocka så att det är 

så många representanter som har olika böcker. Sedan har jag gjort ordning ett färdigt koncept 

för vad de ska ta reda på i böckerna. Så kommer de att berätta om sina böcker och det finns en 

tanke att de ska lyssna på varandra, även om det naturligtvis inte sker, utan vissa sitter och 

(ohörbart) 

- De gör sitt eget, just det. 

- Men att… 

- …de ska få en uppfattning om de andra böckerna utan att behöva ha läst dem, egentligen. 

- Oftast så ingår ju, om vi ska ha prov på Realismen, då ingår ju att de, om jag säger att jag 

läser ”Oliver Twist” och du läser ”Madame Bovary” så måste jag veta vad ”Madame Bovary” 

handlar om för de kanske kommer att fråga på provet sedan. Även om jag inte har läst det 

själv. Jag använder i och för sig antologier med utdrag också. Så det är tvärgrupper jag kör 

mycket med. Fast det blir problem nu när den klassen som jag har i tvåan då håller väl 13 
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stycken på med ”Oliver Twist”. Så om jag ska försöka sätta ihop tvärgrupper då skrotar jag 

det och så fick de skriftligt. Sedan är det också prov på böcker, att de har läst en bok. De ska 

ha läst en bok, om vi säger, till fredagen den trettonde. Så sätter de sig och så har de boken 

med sig så blir det frågor om boken, som en vanlig skrivning. Det är i alla fall essäfrågor 

oftast. 

- Hur kan de se ut då, menar du? Alltså, det är frågor för att de ska kunna… 

- Det är frågor där de ska använda det…, de ska analysera boken. Det är sådana frågor. 

- Och det är sådana frågor som man kan svara på om man har läst boken? 

- Mm. Och de får också ha boken med sig så att de kan ta exempel ur texten. Det brukar de 

ofta ha …. Det händer ju att elever tittar på filmen istället. 

- Märks det ibland då i svaren?  

- Ja, alltså, om man tar sådana…, om man ställer frågor som: ”Använd exempel ur texten för 

att visa hur (ohörbart) Då räcker det inte med att ha sett filmen. De kanske har sett en variant 

av Mupparna… Hur som helst… men i och med Realismen så finns det mer böcker att välja 

på. Och sedan det moderna genombrottet är ju kul när man kommer in på Modernismen och 

så där. Sedan brukar jag köra så att jag har ett spår där vi kör allt utländskt och så kör vi allt 

svenskt. 

- Då menar du att det blir som tematiskt, alltså, inte kronologiskt när ni hamnar på 

Modernismen så blir det bara…? 

- Nej, jag gör så här att…, om jag tar hur jag har tänkt i år med årskurs 2. Nu ska de ha prov i 

januari på Upplysningen, Romantiken och Realismen. Det är ett ganska stort prov och då är 

det bara utländskt. Och sedan, när de har gjort det, så kommer vi att jobba med litteratur i 

Sverige från Upplysningen till Realismen. Så jag lägger de var för sig. Skulle jag kört båda då 

skulle det ha blivit 200 sidor på provet. Det är ganska mastigt ändå, men jag har ju försökt…, 

den här gången har jag tagit med ganska mycket som jag brukar skära bort i vanliga fall…. 

Eleverna får testa sig fram… de får någon typ helhetssyn. 

- Mm. Så hur mycket…, för någonstans…, det står inte i styrdokumenten just det här med att 

man ska fokusera på 1900-talet vad jag nu har hört. Men visst har de haft det som… 

- … modern litteratur. 

- Ja, alltså i B-kursen. 

- Ja, ja. 

- Är det inte som ett råd? Men det står inte i styrdokumenten, gör det inte. 

- Nej. 

- Men hur mycket fokuserar du på det? 
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- Alltså, jag lägger ju in modern litteratur i både A-kursen och B-kursen. I A-kursen så lägger 

jag in det för att jag vill att de ska läsa någon bok, som vi oftast har i en klassuppsättning som 

tar upp någonting speciellt så att vi kan göra roliga uppgifter. Som ”Flugornas herre” till 

exempel. I och för sig är det många som tycker att den boken är hemsk för just mycket 

naturbeskrivningar hit och dit, men ändå så finns det frågor som är värda att diskutera, 

mobbing och sådant här. Så att jag tycker att den passar ganska bra att använda ändå. Den 

använde jag i ettan då för att vänta inte till trean med sådant där. Men i trean så läser de 1900-

talet så då blir det Modernismen. Jag håller just nu på med mina treor, de som går ut nu, alltså 

de får betyg här. De håller på med att muntliga presentationer; de har fått välja för första 

gången, helt fritt. De ska välja en bok som de ska presentera, också författarskap. De får välja 

allt i stort sett förutom Harry Potter. 

- Men moderna då? Eller fritt? 

- Ja, vad som helst. Men de flesta har tagit de där. Men jag har ju försökt…, jag uppmanar 

dem till det också. 

- Mm. 

- Just nu håller de på…, med 1900-tals litteratur, men innan det så hade de en bok som de var 

tvungna att läsa som jag hade bestämt. Eller det var någon lista och då var det moderna 

klassiker. Det var ju Moa Martinson och de där arbetarförfattarna, Kafka, Karin Boye, På 

västfronten intet nytt valde de flesta killarna av någon anledning, ja, lite Hemingway och 

sådant här. 

- Mm. Vi var ju inne på det lite. Alltså, hur väljer du de här? Har du…, alltså, vad grundar du 

just de här valen på det du väljer? 

- Mm. Jag är ju lite begränsad av det vi har här och det vi har varit och klagat på ganska 

mycket, nu verkar det som att den nya bokbeställningen som ska göras kommer att bli av. Så 

det kommer att bli en hel del moderniseringar för att till exempel så finns det massor av 

moderna böcker som jag tycker är intressanta som jag behöver en klassuppsättning av. Så det 

går ganska mycket på vad jag tycker är intressant, men jag kan ju inte undervisa i sådant jag 

tycker är trist. 

- Nej. 

- Som kursplanerna är formulerade så har man ett sådant utrymme så att man kan välja bort 

vissa saker. Om man tar en bok som ”Röda rummet” som många tycker att det är något av en 

helig Bibel. De jag använt den i skolsammanhang så har det blivit katastrof faktiskt. Det går 

ju att plocka ut vissa avsnitt... 

(Byta av sida på kassetten, därför lite avbrott) 
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…..att ”Röda rummet, den ska man ha läst i nian, den ska man ha läst när man kom hit” – och 

det är just det den här mossiga, världsfrånvända synen på litteratur.  

- Menar du att det här ska man---? 

- Ja, det ska man, det måste man, istället för att den här boken kanske man ska kunna ha för 

att skapa en diskussion eller att den här boken kanske säger någonting om en tid som vi håller 

på att diskutera. 

- Mm. Och då kommer man på det med den västerländska kanon. Alltså, hur---, för det här 

tycker jag är svårt just med. Vad ska man välja bort? Vad ska man ha kvar? Eller vad finns 

det utanför de ramarna som man i så fall skulle ha haft med? 

-  När det gäller---, man är ju ganska utlämnad till vad de som jobbade i skolan för 20-30 år 

sedan tyckte var bra. Så det är oftast de som köpte in klassuppsättningar av klassiker. Det 

fanns ju de här klassikerserierna som var billiga böcker. De ska väl lägga ner det. Så att då har 

man ju-.., man kommer ju oftast till en skola så har man ju sådant här i ett svenskförråd… så 

man har ju försökt påverka under resans gång att det köps in annat. Jag, till exempel nu, det 

här är absolut ingen klassiker, jag påstår inte att den här boken jag kommer att prata om är en 

klassiker men jag vill jobba med den och det är (titeln och författaren till en modern roman, 

ohörbart)  

- Nej, den känner jag inte till. 

- Det är en svensk skräckförfattare.  

- Jaha. 

- Det kom för några år sedan och det blev en Tv-serie av den här boken. Det handlar om 

vampyrer i förorter. Det låter väldigt fånigt, men det handlar väldigt mycket om dem som 

växte upp på 70-80-talet. Det är skilsmässobarn som har kommit bort ifrån samhället. Så det 

är en bok som jag ser fram emot att få jobba med efter sommaren. Och den tillhör ju inte 

kanon, jag tänker inte ens argumentera att det är världens bästa bok men den är intressant. Jag 

tror att väldigt många elever kommer att tycka att den är det. 

- Jag tänkte just det också. Kanon, alltså det man tänker sig, hur långt…, alltså, vi är väl…, 

man tänker sig att det är någonstans 70-talet är den nog slut. Alltså, efter det har man en tanke 

vad som… 

- Ja, det är väl de som får Nobelpriset kanske …. Men Doris Lessing skulle jag nog, nu har vi 

köpt in….(ohörbart) 

- Aha, mm.  

- Så på så sätt så förnyas väl kanon, men hon tillhörde väl kanon innan också. 
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- Annan litteratur då? Utanför, alltså, västerländska kanon? Hur ser du på det då? Att få in 

det…? 

- Ja, det vore ju jättekul. Jag har ju Garcia Marquez, men i övrigt så är det väldigt dåligt så jag 

tycker att det vore jättekul att få in sådant. Det är ju ofta att man faller på att det inte finns 

några ex. Dels klassuppsättningar eller dels…, ja, ibland kan det räcka att man har 5-6 ex av 

en bok. Man ska kunna göra en lista som man kan välja ur något. Där skulle jag vilja ha med 

litteratur från andra världsdelar. Jag har själv läst utomeuropeisk litteratur på högskolan så att 

jag har en massa idéer om vilka författare som vi kunde jobba med och som finns ju. 

- Det ingår ju inte i lärarprogrammets svensk…., alltså, att läsa utomeuropeisk litteratur, utan 

då blir det ju… 

- Nej. Det är väl amerikansk så vitt jag vet. 

- Ja, någonting, men det är väldigt…. Jag vet inte ens om jag… nej, diskuterat det… 

- Vilka författare och verk som är med i kanon det är också mycket beroende på 

läromedelsförfattaren. Jag får ju de här böckerna. De är ju antologier, sedan det som hör till 

ämnet. Litteraturhistoriebok, och de författarna som tas upp där, det är de som tillhör den 

västerländska kanon. 

- Ja. Men, alltså, de här läromedlen ni har, är det något…, väljer ni dem gemensamt eller är 

det? 

- Ja, jag har fått, sedan jag har börjat jobba här så har jag fått anpassa mig efter det som fanns. 

Så nu har jag börjat jobba mig igenom de böcker som finns. Jag börjar hitta dem som jag 

tycker är intressant och som jag tycker funkar. Men det man skulle vilja göra, det är ju att man 

hela tiden (ohörbar) det utomeuropeiska, men då får man göra eget material. Det finns i och 

för sig några utomeuropeiska författare som dyker upp. Det är oftast Salman Rushdie.  Fast 

jag tror att det är svårt om man ska läsa en hel bok med av Salman Rushdie  i skolan. Jag tror 

inte att det skulle funka, visst, kanske med de mest ambitiösa eleverna eller ja, kanske...  

- Nej, mm. Kan du på något sätt uppskatta hur mycket undervisningstid, just med tanke på 

litteraturen, alltså, studier av texter och författare av olika epoker. Du kan…, du har ju 

Svenska B, alltså, jämfört med annat. Går det att…? 

- På Svenska B? 

- Mm. 

- Jag tror att det är ungefär 70% litteratur, det är ren litteratur alltså. Men så försöker jag ju ha 

med min personliga övertygelse om att läser man något så lär man sig språk. Jag försöker ju 

få in det. Vi har börjat också gå igenom vissa texttyper och då har vi grammatik utan att 
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använda riktiga böcker. Vi kan ju lika bra använda ”Candide” som ett vanligt 

läromedelsexempel istället för att köra med något banalt. 

- Mm, ja. 

- Så att jag vet att det finns lärare, Gunilla Molloy till exempel kanske du har hört talas om.. 

- …ja. 

- Jag hade henne som lärare själv. Hon jobbade bara (ohörbart) hela tiden och hon jobbade 

mycket med ungdomslitteratur även på gymnasiet och, ja, jag tyckte väl ofta att de här 

böckerna var barnsliga, men i och för sig, hon är ju professor så att jag kan inte ifrågasätta 

henne. 

- Nej. Men du menar att du skulle kunna alltså anamma det tankesättet även med annan 

litteratur? 

- Ja, ja, visst. Det går. Hålla på och traggla med sådan här torr grammatik som jag själv gjorde 

i skolan, jag tror inte att det funkar. 

- Ja, precis. 

-Jag har försökt små moment så där, jag menar, det räcker att man--- De får grammatiken med 

sitt språk.  

- Mm. Det är det de propagerar för på högskolan med att gå ifrån det. 

- Att man ska låta franskan och tyskan ta över det? 

- Nja, inte så, eller mer att det ska i annan---, inte separat grammatikundervisning. 

-Nej. 

- Och då blir man ju genast att måste man få börja tänka i andra banor då i så fall? Mm. Alltså 

nu, vi har pratat om hur mycket och hur lite man ska lägga in. Jag tänkte på 

undervisningstiden i Svenska B. Du säger att det är tre terminer. Tycker du att det räcker till 

för det du skulle vilja ha med i? 

- Absolut inte. Alltså, det blir ju små buljongtärningar man slänger ut. Jag hinner ju aldrig 

jobba igenom ordentligt. Det är därför jag funderar på ett tema, att man jobbar med skräck 

eller kärlek eller vad fan som helst, då kan man verkligen jobba in sig på en massa 

frågeställningar och litteraturhistorian får liksom komma med där istället för att den är i fokus. 

Och då kan man kanske få lite mer…, ja, man kan ju välja, eftersom kursplanen ser ut som 

den gör så om jag jobbar med teman ett läsår så ingenting säger att jag måste jobba med dem 

året efter. Jag kan hitta på nya varianter så att man håller sig själv igång hela tiden. Det jag 

tycker är kul med det här jobbet är ju oftast att planera. Men nu är inte det så prioriterat. Det 

är någonting som de tror att man inte gör. Det tycker jag är kul. Liksom fundera på att välja ut 

material eller att sitta och fixa och skriva … och sådant där.  
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- Jag tycker det verkar vara det svåraste just om man inte… 

- … ja--- Jo, jo, men det är lärarutbildningens brist.  

- Mm. 

- Jag tänkte bara på en slutfråga här. Om du skulle få försöka ringa in vad du skulle vilja ha 

mer tid för. Om det finns något speciellt? 

- Ja, det är ju planering och fortbildning och diskussion med andra lärare. 

- Att det skulle liksom finnas med inom ramen för det här? Alltså tid till det. 

- Ja, säger man…, man pratar med sin chef så säger de att det gör det. 

- …att det finns. Precis. 

- Jag tänkte just, inom just litteraturen då. Finns det något speciellt som du skulle kunna…, 

jag tänker mer---, nu var jag inne på att hitta en bok som de har liksom försökt annonsera den 

västerländska kanon och han menar att vi inte har tid det finns den här. Vi har inte tid att läsa 

allt då ska man läsa de bästa av det här.. Men det måste-…, det blir ju ett urval hela tiden i 

alla fall. 

- Ja. Om man säger att de läser i B-kursen sex till sju böcker, då blir ju de böckerna på något 

sätt representativa hur de kommer att komma ihåg sitt gymnasie… Om man säger att de 

tycker att fyra av de böckerna var det sämsta vad de har läst någon gång. Så man har alltså ett 

stort inflytande på hur de kommer att uppfatta böcker i framtiden. Man har ju många i min 

ålder till exempel som svär över sina svensklärare för att de var tvungna att läsa 

”Utvandrarna”. I och för sig så är det en del av vår roll att vara den här ”bokfrälsta idioten”. 

Men för det behöver vi inte vara bakåtsträvande och sätta massa värderingar som jag tycker 

vissa kollegor gör här. De är helt ointresserade av böcker som har kommit efter 1950. Jag vet 

inte ens om de läser nya böcker som kommer. Men det kommer fler böcker än någonsin nu 

och fler människor läser. Så att det inte är så att det är kris i litteraturen.  

- Nej, precis. Som man kanske skulle kunna tro när alla andra medier trycker på. 

- Nej, precis. Man de sitter och gaggar om att världen kommer att gå under för att det inte 

finns några elever som har läst ”Röda rummet”. Och det kanske då vi kommer in på det där 

med fortbildningar. 

- Ja, det här får vi avsluta med. Tack så mycket. 

4.3 - Britt 
-Du är ju lärare för Svenska B, vad har du för andra kurser? 

- Svenska som andraspråk –Sas,  

- Inte just den här terminen Svenska som andraspråk B då? 
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-Nej, nu har vi gjort om så de går på en termin, men vi kallar dem bara för Sas. 

-Men är inte Sas innan Svenska som andraspråk A och Svenska som andraspråk B? 

- Ja, ja, innan Svenska A 2 kallar vi det, jovisst det är före. 

-Men nu är det Svenska som andraspråk grund, så att säga, och Svenska B?  

-Ja. 

-Hur gammal är du? 

-Jag är 64. 

-Hur många år har du jobbat i yrket? 

- Med Svenska A och B på gymnasiet har jag jobbat sen 1990 tror jag men jag började som 

lärare 1964, så över 40 år, men från början var jag inte utbildad utan då vikarierade jag bara. 

-Hur mycket av de officiella kursplanerna använder du dig av när du planerar dina lektioner? 

-Ja, jag går ju igenom den med eleverna när de börjar. På (ens skolas namn) skrev de ihop en 

kursplan för Svenska B. 

-Men då menar du en lokal kursplan? 

-Ja, en tolkning av den officiella, den går jag igenom, men inte den riktiga. 

- Inte den officiella, den som står enligt Skolverket? 

-Nej, men den är ju ganska nära den. 

-Men du har alltså en lokal kursplan som du har som grund? 

-Ja. 

-Hur menar du då då, du lämnar ut den och diskuterar den med eleverna eller? 

-Ja, vi tittar på vad det är som ska finnas med och sen då tittar vi på hur många timmar de har 

i veckan osv. , många gånger så tror man att man kan göra väldigt mycket annat men om man 

ser hur lite tid vi har, 80 lektioner av 100, på gymnasiet har de ju 100. 

-Så det är färre lektioner, tid alltså? 

-Ja, nån gång har jag t.o.m. haft 75 och då hinner man ju knappt det som man ska. 

-Nej, vad är det man säger, 100 poäng? 

Ja, 100 poäng, förr var det ju, 100 poäng skulle motsvara 100 lektioner men det har aldrig 

gällt för komvux. 

- Så man ska hinna uträtta samma på färre undervisningstimmar? 

-Ja, precis. 

-Den här planeringen, gör du det i samverkan med andra lärare? 

-Ja, den där första den har jag inte ens varit med och skrivit ihop men planeringen för mina 

lektioner gör jag ensam. 

-Helt ensam? 
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-Ja, jag gör en grundplan för 2-3 veckor i taget, sen får eleverna den och sen får de yttra sig 

över den. 

-Så där kommer deras elevinflytande in? 

-Ja, de får säga om vi ska använda mer tid till en sak eller mindre tid och hur vi lägger upp 

lektionerna, hur redovisningar ska ske, det får de yttra sig om. 

-Brukar de vilja styra det? 

-Ja, ibland, om de har gjort en redovisning av böcker tex. då kan jag fråga: vill ni göra på 

samma sätt eller vill ni gör på något annat sätt nästa gång? Det kan ibland komma förslag. 

-Men själva innehållet, det styr du upp? 

-Ja, jag har insett att vi har inte tid att ägna flera lektioner åt och sitta och planera för de vet ju 

inte vad kursen egentligen ska innehålla, så att jag kör med mild diktatur, men de har absolut 

möjlighet, och det utnyttjar ju många vuxna, de talar om om vi behöver läsa en sak tex. 

grammatik om de tycker att de behöver fler övningar eller så, då får det ta en vecka till, så där 

har de valmöjlighet att styra, men det blir ju ofta så att proven blir senarelagda eller ibland 

tidigarelagda också beroende på vad eleverna vill och nån vecka innan provet så frågar jag 

dem när de tycker att vi ska ha provet. Då får de ofta bestämma provdatum men det får ju inte 

dröja hur länge som helst. Det är ju bara en grovplanering jag gör, 2-3 veckor i taget, och den 

gör jag också för att om eleverna inte skulle vara i skolan, om de skulle vara borta, så vet de 

vad vi sysslar med och då har jag också i den planeringen skrivit in vilka sidor de kan läsa. 

Jag använder mig inte så mycket av böcker utan jag går igenom saker och ting på mitt eget 

sätt men om de inte är där då kan de läsa de avsnitt som står. 

-Som du i så fall haft föreläsningar om? 

-Ja, jag har gjort samma saker. 

-Med tanke på de här styrdokumenten, hur ser du på det faktum att de faktiskt är allmänt 

formulerade, fördelar och nackdelar? 

- Ja, ibland skulle man ju önska att det vore lite mer preciserat så att man visste att alla ägnar 

sig åt ungefär samma saker för det är ju ganska orättvist om elever på en skola inte får någon 

litteratur tex. eller inte får någon gammal litteratur eller, det kan ju läggas upp otroligt olika. 

Och det kom ju nåt direktiv för några år sedan att vi skulle ägna oss, på B-kursen, mest åt 

1900-talslitteratur. Men det vill inte vuxna! Det har jag frågat många gånger. 

-Nehej, men det står väl inte uttryckt i kursplanen heller? 

-Nej, och de vill inte det. De tycker; nu äntligen ska vi få läsa det där som de kanske inte 

orkade förut, så de vill ha det. Och de vill gärna gå i kronologisk ordning, jag har försökt att 

göra på annat sätt men det brukar stöta på patrull. 
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-Ser du några fördelar annars då, med att det är så allmänt? 

Ja, det finns väl fördelar, man kan ju ta in i stort sett vad som helst, alltså man kan ju välja 

författare då. Men jag skulle önska att det fanns något direktiv att vissa författare, vissa 

epoker måste alla behandla för att det ska bli någon slags jämbördig skola. Och det har jag 

föreslagit på (en skolas namn) men det fick jag inget för, flera gånger. Nej, de ville ha 

friheten. Men jag tycker att det är en väldig nackdel om en elev, på (en skolas namn) när jag 

hade gymnasieungdomar så hände det att invandrarelever flyttade, ibland kunde de flytta från 

en svensk grupp till en invandrarklass eller tvärt om och då när de kom in i klassen gjort helt 

olika saker. 

-Helt andra förutsättningar? 

Ja, det var inget bra. 

-Vilka texter och författare från olika epoker har du valt att arbeta med? 

- Ja, under Antiken så är det ju mycket myter då, och sen Homeros förstås, Sapfo. Jag brukar 

inte hinna med så mycket av de här grekiska tragediförfattarna så det brukar bli Soflokles, jag 

brukar alltid ta med Kung Oidipus och sen på Medeltiden då brukar jag ha med lite prov på 

olika texter, olika typer av texter, Tristan och Isolde kanske och sen Boccaccio och Dante 

litegrann, ja sen kommer jag inte på någon mer. Där kan jag ju ta lite olika saker år från år 

beroende på vilken bok vi har för ibland har vi ju bytt bok. 

-Du har ett läromedel du brukar försöka använda dig av? 

-Ja, tidigare hade jag Dikten och vi och sen har jag haft Klassikerboken och då blir det ju lite 

beroende på vad de tar upp också. Jaha, och sen är vi framme vid Renässansen och då är det 

ju Shakespeare förstås och Moliére förstås. Vi ägnar ganska mycket tid åt Shakespeare och 

Moliére också. Vi brukar se nån pjäs, en av varje, Tartuffe och ja, nånting som finns inspelat 

på skolan. Don Quijote också förstås, Servantes. Ja och sen kommer vi fram till 1700-talet 

och Upplysningen och då är det Voltaire och Rousseau. Rousseau, han är ju mera in på 

Romantiken. Jag brukar ta med Rousseau eftersom de rörde sig i samma kretsar och skrev i 

samma Encyklopedi och så där, så ja, jag brukar ta dem samtidigt. Sen pratar vi mycket om 

Upplysningens idéer och vilka framsteg man gjorde på olika områden. Och sen har vi lite 

svenska upplysningsförfattare, men där har det blivit färre och färre tycker jag, man hinner 

inte med, men det brukar bli Anna-Maria Lenngren som vi hinner med litegrann. Det är 

otroligt ont om tid. Det är bedrövligt. Och sen kan man ju ibland ha något fördjupningsarbete 

då, någonting av Shakespeare eller vad det nu kan vara så då kan det ta lite längre tid, det är 

klart då får man ännu mindre tid till andra saker. Ja, det är mycket omkring upplysningstiden, 

idéerna, om vad som hände i världen. Elever har otroligt dåliga kunskaper om äldre tider, 
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måste jag säga. Jag brukar börja med att fråga. Det är sällan man får några svar på frågorna 

men det brukar också vara med i litteraturhistorian, en sida om vad som händer i världen och 

det brukar vuxna tycka är intressant. Man ska ägna sig lite åt det och sen jämföra vad de 

tyckte då och vad vi tycker nu. Det finns många tankar som vi fortfarande har, från 

upplysningstiden t.e.x. eller Renässansen. Och sen är vi framme på Romantiken. De brukar få 

skriva en Haikudikt. Vi brukar börja med det för i Romantiken har vi väldigt många poeter 

och jag tycker de ska inte gå från skolan utan att ha provat på detta fantastiska yrke! De 

brukar stöna och stånka och våndas men alla lyckas skriva en Haikudikt inom en lektion och 

så får de läsa upp den för varandra om de är väldigt förvånade över hur bra dikter man kan 

skriva på en timma. Sen så tar vi lite nedslag och det kan bero på hur mycket tid vi har. Men 

vi ägnar inte så hemskt mycket tid åt romantiken alltså att läsa romantiska dikter, utan vi tar 

mer de här idéerna också. 

-Inga hela verk då alltså? 

-Nej, det gör vi faktiskt inte. Men sen när vi kommer i slutet, när vi kommer fram till 

Realismen då blir det mycket och då tar vi ju utländska författare, från Frankrike och andra 

men då börjar jag ägna mig mycket åt svenska författare, så att det blir mycket Naturalismen 

med Strindberg förstås och sen utländska författare tar man bara någon text av som finns i 

antologier och så där men Strindberg försöker vi tar lite mera av faktiskt och sen ibland så har 

vi följt upp det då med besök på Strindbergsmuseet i Stockholm eller att vi har sett någon pjäs 

men det är inte alltid det lyckas men vi brukar alltid se en bit av Fröken Julie i alla fall, 

inspelad. Ja och sen blir det mycket Selma Lagerlöf och Fröding då för de verkar inte kunna 

särskilt mycket om de författarna, och sen är det ju mycket diskussioner om tankar från den 

tiden, vad som skiljer sig, det är ju en ganska stor omvälvning från Romantiken, och det där 

med industrialismen, Dickens brukar vi läsa och titta lite på hans språk också, han är ju så 

suverän på namn, kan man leta upp hans efternamn i en ordbok så kan man se att alla 

efternamn betyder något. 

-T.e.x. i Oliver Tvist?  

-Ja, precis ja, och det brukar de tycka lite kul också. Sånt upptäcker de ju inte själva om man 

inte påpekar det, och sen då hans sätt att skriva, hur mycket han har påverkat andra. Och sen 

är vi framme vid Modernismen då, ja där har jag faktiskt skrivit ihop ett kompendium för att 

dels gillar man inte och sen så är det lite ja vi hade boken Dikten och Vi men jag tyckte inte 

det var ett bra avsnitt där. Men jag glömde förresten Bellman på 1700-talet också, förlåt, 

honom ägnar vi också någon lektion åt, musik och sånt där också, det brukar de också tycka är 

ganska kul när de får texterna för de har aldrig hört, de har aldrig orkat lyssna på en hel text så 
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de kan oftast inte det, ja ursäkta. Men i alla fall, Modernismen, då har jag tagit alla ismer och 

så någon karaktäristisk författare och sen går vi ganska snabbt igenom det då. 

-Du menar det här kompendiet, har du mindre utdrag ur texter….? 

-Ja, vad de har skrivit, inte så mycket utdrag men jag kan berätta lite om vad det handlar om 

och så men sen finns det ju i antologi så att vi läser kanske någon text någon dikt eller 

någonting sånt, ja och Kafka brukar jag gärna ta upp också faktiskt. Och då brukar vi också 

läsa, brukar finnas i någon antologi, en lite kort text och ibland har vi sett en filmatisering av 

en pjäs om Förvandlingen, han blir en skalbagge. Den tycker de är ganska fascinerande. Jag 

brukar inte visa hela utan jag brukar visa den här förvandlingen. Nu glömde jag att vid 

sekelskiftet tar jag upp Hjalmar Söderberg också, brukar jag göra lite analys av på någon text. 

Och Strindberg gör vi en riktigt ordentlig textanalys av också där de får ett utdrag ur 

Hemsöborna och så har vi gått igenom alla stilistiska figurer och så får de sitta där och leta 

och leta. Den texten handlar om en slåtter ute på landet men hela texten är uppbyggd som en 

krigsscen med massor av militära ord, det brukar de upptäcka på slutet. Och gör de inte det 

brukar jag säga att de ska titta lite noggrant på ordvalet och då brukar det alltid någon som 

upptäcker att det står ”front” och, massa militära ord. Och så gör vi lite med Hjalmar 

Söderberg också då. Och Selma Lagerlöf ägnar vi mycket tid åt också och ofta så har de fått 

läsa någon bok, vi kan ta tre böcker av Selma Lagerlöf och tre grupper läser då samma bok 

och så diskuterar vi, det tar vi ganska mycket för att hon är så pass känd i Sverige tycker jag 

och många vet inte mycket om henne. Och sen om vi hinner brukar vi se något avsnitt av 

Kejsaren av Portugallien. Ibland har vi läst Kejsaren av Portugallien och sen sett, vi har delat 

in i tre delar så läser man en tredjedel och ser en tredjedel. Det gör jag även med Sas-grupper 

ibland, faktiskt. Nästan alla är förvånade över att Selma är så enkel och att det är 

fascinierande; de blir ofta fast. Sen efter Modernismen som vi fuskar över lite kan man säga 

så brukar jag ta upp Nils Ferlin och Stig Dagerman och i den mån man hinner tar man 

moderna författare. Men under A-kursen har de redan läst någon modern författare och även 

på B-kursen ibland då men då brukar jag säga att de ska läsa någon som är senare än t.ex.  

2002 eller någonting sånt, så att de verkligen ska få med det moderna också. Jag glömde även 

Dostojevski, ägnar vi ganska mycket tid åt också, Brott och Straff. Det här när han begår 

mordet och natten efter där, brukar vi ägna ganska mycket tid, och där finns det också en 

inspelning som vi ibland tittar på. Men när vi kommer fram till, jag brukar börja redan på 

Upplysningstiden att vi väljer böcker där då, någon väljer Swift kanske, någon väljer 

Voltaires Candide, vi tar ju sånt som finns på skolan och så tar vi Robinson Cruise. 

-Ja, för jag tänkte, dina val, vad grundar sig just dem på? 
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-Det är ju ofta det att det finns klassuppsättningar av vissa böcker så att man kan utnyttja det 

då. 

-Läroböckerna också, styr det? 

-Ja, det gör det väl på sätt och vis men, den här Dikten och Vi, den innehöll väldigt mycket så 

den fick man sovra i ganska väl då, medan Klassikerboken redan har tagit bort en hel del 

författare, så det var inte lika svårt att välja bort men det är klart, jag väljer ju dem som jag 

tycker är mest intressanta,  

-Som du själv har läst då? 

Ja och som vi fortfarande pratar om, jag tycker att de ska fortfarande vara levande på något 

sätt, för namn som är helt bortglömda, jag vill gärna knyta an till nutid. Men de får alltså läsa 

och sen har vi lite olika redovisningsformer då. Några stycken läser Candide t.ex. om de är 

fyra stycken som läser Candide, då får de gå fram alla. Några har läst Gullivers Resor, då får 

de bara läsa en del av Gullivers Resor, jag brukar inte ta första delen för att den har alla läst, 

så jag tar andra eller fjärde delen och så får den gruppen som har läst samma författare då gå 

fram och sätta sig och de får själva dela upp hur de ska redovisa men någon får berätta 

innehållet och någon får berätta språket om författaren har något budskap, alla måste agera då 

och sen får resten av publiken fråga.  

-Så du gör ofta så att, läser de ett verk så är det någon slags redovisning som ska göras? 

-Ja, alltid redovisning. Antingen får de skriva en egen recension men jag tar gärna muntliga 

recensioner därför då får de höra, alltså alla kan inte läsa Candide men då får de liksom 

inblick i Jonathan Swifts böcker också samtidigt och Rousseau kan det vara så att de får lite 

fler och dessutom är det ett sätt att spara tid om man ska ha många muntliga redovisningar så 

blir det ju fler om man tar redovisning av böcker som muntlig redovisning. De är vana med 

publik, det är väldigt nyttigt, och till slut reagerar de inte, till slut är de så blasé, de är inte det 

minsta nervösa när de ska gå fram. Jag kör mycket sånt. Det börjar med antiken, att de får 

myter, jag slår ihop två moment liksom att, om jag sätter fyra stycken att läsa en myt, och så 

får fyra andra läsa en annan myt, vi har kanske fem myter och sen får de sitta i den här 

gruppen, läsa, kortfattad historia då, så får de göra en tankekarta på den här myten , och sen 

får de gå, alla grupper som har olika myter, en från varje sån grupp, så de får berätta med egna 

ord med hjälp av sin tankekarta en myt, då har man liksom fått in det här med tankekarta då 

att ta med det som är viktigast, hitta nyckelord och sånt, de får sitta och jobba ihop och skriva 

nyckelord och göra tankekartorna ihop och sen får de gå till, vi har tvärgruppsredovisningar, 

så alla i gruppen får redovisa och alla får höra då fem myter kanske. Det blir jättebra och inte 

tänker de på att de agerar. De tänker inte på att de gör sitt första muntliga framträdande. 
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-När du inleder en epok t.e.x, har du genomgångar då först? 

-Ja, jag brukar ofta fråga om de vet någonting och vet de inte så brukar jag kanske ge dem 

några tips som gör att de kommer på någonting men när vi har Renässansen, då brukar jag 

sätta på en video utan att tala om vad det är och så är det ett experiment som de har gjort med 

Leonardi da Vincis fallskärm och för några år sen så var det ett forskningsteam som byggde 

en fallskärm med modernt material och den funkade. Det är kanske ett program som tar 15 

minuter, så får de titta på den och förstår ingenting – varför tittar vi på det där? Men då pratar 

jag lite om Leonardi da Vinci och sen kommer man in på Renässansen. Så det kan variera från 

gång till gång. 

-Jag tänkte på skrivuppgifter, varvar du in det i de här? 

-Ja, det gör man ju men det är ju samma sak där att det är så ont om tid men mycket 

skrivuppgifter gör man ju på A-kursen man tex. om vi har tittat på nån pjäs av Shakespeare så 

kan de få göra personbeskrivningar på personer i Hamlet t.ex., det kan bli nån lite kortare. 

Men sen är det ju så att vi måste träna på nationella provet och det gör jag en gång på A-

kursen och en gång på B-kursen. Sen gör de ju andra skrivuppgifter också, vi brukar också ha 

platsansökan och personligt brev.  

-Så det är inte så mycket du kopplar in litteraturstudierna? 

-Nej, inte så mycket för tiden räcker inte. 

-Hur mycket undervisningstid uppskattar du att du avsätter på B-kursen när det gäller studier 

av texter och författare från olika epoker? 

-På hela kursen? 

-Ja, precis. 

-Ja, det är ju mer än 50%, absolut, om vi säger att vi har 80 lektioner så kanske, jag skulle 

tippa att 60 går åt, minst. 

-Det är mycket det. 

-Det är mycket, ja. 

Så det är själva basen? 

Ja, jag tycker B-kursen. Det är ju en litteraturkurs. Men sen är det ju då att skriva men jag 

tycker att man får ju räkna med att de flesta har gått A-kursen först. Det enklaste är om man 

själv har haft de eleverna för då vet man vad de kan. 

-Upplever du att att det är för lite, eftersom du redan har tagit upp det, det är för kort tid, min 

fråga är ju egentligen om du tycker att det räcker till och det har du ju redan sagt att det inte 

gör. 
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- Nej, B-kursen var ju på 120 poäng först när jag började. Det var ju lite mer vettigt. Om man 

kunde ägna 80 timmar åt litteraturen och 40 åt det andra, det skulle vara ganska bra. 

-Kan du säga något specifikt inom litteraturen eller så som du skulle vilja ha mer tid för? 

-Allt! 

-Allt? 

-Ja, ja kanske 1900-talet, man hinner inte så hemskt mycket med det här. Det är ju bara det att 

de läser själva då och sen innan de väljer en modern författare både på A- och B-kursen kan ju 

jag snabbt berätta om några författare och tipsa dem om vad de kan läsa beroende vad de är 

intresserade av, det blir ju väldigt lite. Och just det här att man kunde fördjupa sig i, tidigare 

hade jag en kurs som jag kallade för ”turbokurs”, det var med svenskar som visste att de var 

duktiga, att de skulle kunna klara en kurs snabbt och bra och då hann vi mycket mera även om 

det var många i en grupp, så var och en hann och göra ett författarporträtt. Man la upp det som 

en uppsats på högskolan med innehållsförteckning och sådant men jag har inte hunnit det de 

senast gångerna, tyvärr, men det var väldigt bra. Och någon gång bytte jag ut uppsatsen, alltså 

man behöver inte skriva det nationella provet på Komvux. 

-På Komvux, nej, så är det ja. 

-Nån gång har jag bytt det mot att de gör en utredande uppsats och egentligen så tror jag att de 

har mer nytta av det. 

-Men du har bara gjort det nån gång? 

-Ja, när jag började med Komvux då var det genomgående elever som hade bättre 

skolbakgrund än de som har kommit de senast åren. Det är några stycken som är väldigt 

duktiga, men det är lite lägre nivå. 

-Vad menar du då? 

-Eleverna har sämre förkunskaper. 

-Ja, men jag tänkte beroende på nationella provet? 

-De har fullt sjå med att göra ett nationellt prov. Om de skulle göra en egen uppsats på egen 

hand så skulle det bli väldigt svårt för vissa. 

-Även om du tog bort det nationella provet och ersatte det? 

-Ja, för det är ju ingen om de inte gör det mesta själva, man måste känna att de skulle klara av. 

Mer tid, absolut! Inga problem. 

-Nej, ja det får väl avsluta det här, tack så mycket. 

4.4 Siv 

- Vad är du lärare i för kurser? 
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- Kurser? 

- Mer än Svenska som andraspråk B. 

- Jag har två Svenska som andraspråk B-kurser, en i årskurs två och en i årskurs tre så att 

säga. Men sedan har jag utöver det bara på grundskolenivå Svenska som andraspråk och 

Engelska också då. 

- Det här Svenska som andraspråk B, du har alltså två klasser och i olika skeden. 

- Ja, det kan man säga. Två årskurser. Det är en ju 100-poängskurs så den ligger över årskurs 

2 och 3. 

- Jaja. 

- Så att några är inne på andra året och de andra är inne på första året på den kursen. 

- Men de har lektion samtidigt alltså. 

- Nej. 

- Okej, men då fattade jag rätt. Hur gammal är du? 

- 39. 

- Hur länge har du jobbat som lärare? 

- Tio år. Snart.  

- Om man tittar på de officiella kursplanerna hur mycket använder du dig av dem när du 

planerar dina lektioner? 

- Inte liksom varje dag eller varje vecka eller något sådant där. Jag läser igenom dem ibland, 

kanske ofta innan man startar ett läsår eller en termin och ofta kanske innan det börjar dra 

ihop sig för betygsättning så att man kollar att man har fått med allt. Så att man uppdaterar 

sig, fräschar till så att säga så att man inte tappar bort någonting så. 

- Finns det lokala kursplaner? 

- Nej. 

- Så det finns inte det som ni följer? 

- Nej. 

- Men hur är det med själva planeringen? Planerar du i samverkan med några andra lärare i 

din kurs? 

- Nej, det gör jag inte. 

- Det blir bara du som…? 

-…eller ja…det gör jag ibland därför att de när de kör ämnesövergripande arbete med andra 

ämnen då är jag med också ibland. Det är inte alltid, men i vissa perioder när de jobbar med 

något speciellt. Om de tar in svenskan när de till exempel jobbar med något i 

samhällskunskapen eller vad det kan vara för någonting. Då försöker jag ju  
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se till att vi också får vara med så att mina elever också är med annars tappar ju de den biten 

och då blir det ju konstigt för dem. Så då samverkar jag med andra lärare. 

- Men inte när du lägger upp hela planeringen för hela kursen om man säger… 

- … nej. 

- utan då är det…Har ni ändå diskussioner eller… 

-…ja, det har vi för det är bara M, det är bara hon och jag som har Svenska som andraspråk 

här. Så att vi pratar mycket liksom så, men inte.. Nu har hon ju A-kursen och jag B-kursen 

och vi turas om och tar de nya ettorna så att säga. Så att inte när jag just planerar min kurs, 

inte är hon med då, men så pratar man ju och har kommunikation och kollar, har du gjort det 

här och hur gjorde du det och liksom så där… 

- Mm. Men själva planeringen gör du själv. 

- Ja, den gör jag själv för min kurs om man säger så. 

- Jag tänkte på det här med elevernas inflytande i utformningen då. Hur mycket kan du 

beskriva det? 

- De är inte med och lägger upp liksom planeringen för hela kursen, det gör de inte. Däremot 

är de ju med när man startar ett nytt moment till exempel, då är de med och vi kan diskutera 

hur vi ska lägga upp det och vad slutprodukten ska bli, då är de ju med i diskussionen. Men de 

är inte så ofta med och väljer vilka moment vi ska jobba med, det gör de inte.  

- Det väljer du.  

- Det är kanske en svaghet, jag vet inte… 

- Nej, det är bara en fråga. Alltså jag tänkte hur menar du att de är med då? Vad är det de har 

för…? 

- Det är liksom mer metodiskt, eller hur vi ska jobba, tidsplanering, vad vi ska ha för 

examinationsformer. Sådant kan de vara med och påverka. Och det är klart, ämnesval och så 

där får de ju också vara med och påverka när de ska göra uppgifter. Men själva uppgifterna 

och själva momenten, det styr jag. 

- Jag tänkte på det faktum att styrdokumenten, de som är officiella, är allmänt formulerade. 

Hur ser du på det? Ser du för- och nackdelar med? 

- I det här ämnet tycker jag absolut att det är en stor fördel faktiskt. Därför att de här eleverna, 

alltså, de som läser Svenska som andraspråk, de kan vara hur olika som helst. Jag har ju 

elever som har varit i Sverige i ett år och jag har haft elever som har varit i Sverige i 13 år. Så 

jag menar, det går inte att gå in med samma ingång. På de två eleverna. 

- Nej. Fast de kanske inte läst just Svenska B då om man bara varit här ett år?  

- Jo. 
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- Kan man ha kommit så långt? 

- Nej, inte ett år. Men Svenska A. Två år då säger vi. Det är ett extremt fall naturligtvis. Det är 

jätteovanligt, men det händer. 

- Ja, det är klart, det är ändå stor skillnad i gruppen. 

- Ja, det är en jättestor skillnad. 

- Vad ser du som nackdelar då med att det är så? 

- Ja, det är klart om man är ny sådär så kan det vara svårt. Det kan ju vara en nackdel förstås. 

Och i och med att det är ett litet ämne så kanske man inte alltid har så många ämneskollegor. 

Då kan det vara en nackdel att man blir ganska utlämnad då om man inte har någon erfarenhet 

och inte har någon att bolla med. Jag kan tänka mig att på ganska många skolor så har man 

bara en Svenska som andraspråk lärare och då har man ju ingen, då har man bara de där 

styrdokumenten. Så då är det klart att det kan vara en nackdel. 

- Om vi går in lite mer på just texter och så. Jag tänkte på just det i Svenska som andraspråk 

B. Vilka texter och författare från olika epoker vad har du valt att arbeta med under din kurs? 

- Alltså, det här är min…, de jag har i trean nu, det är min första B-kurs jag har så jag har 

liksom inte kört någon ända i in i mål än. Så jag är liksom någonstans mitt på vägen så att 

säga. Och jag har inte heller lagt upp en fast planering att de här och de här författarna ska jag 

läsa för att jag måste känna av det vartefter. De är ju, de jag har som går i trean nu, de är inte 

så jätte… vad ska jag säga… de är inte så jättestarka språkligt så att det är hela tiden en 

avvägning. Alltså hur mycket ska man ta in av litteratur som kanske går, väldigt mycket går 

dem över huvudet och hur mycket ska jag liksom fokusera istället? De behöver fortfarande så 

mycket språkträning så att det där är en jättesvår balansgång som man ska göra. Men att jag 

försöker ju, som jag håller på med nu, jag försöker liksom beta igenom epokerna då och 

plocka ut ett par författare från varje. Mycket för att de ska känna till det och hört talas om det 

och liksom ha det här med sig. Så kanske jag inte går jättedjupt i alla texter vi läser därför att 

språket är ju ofta alldeles för svårt för dem. 

- Mm. Men du menar att du gör i kronologisk ordning då? 

- Ja.  

- Så att du ändå är inne på--- 

- Ja, just nu håller jag på och försöker beta mig liksom igenom. 

- Jag tänkte just på de valen av texter som du i så fall hamnar på. Vad grundar sig de på? 

- Alltså, det grundar sig väl på att man letar. Man letar i det material som finns tillgängligt på 

skolan och på andra håll tills man hittar någonting som man tycker att ” Ja, men det här 

kanske skulle kunna funka!” Det är så det är. Med elevernas liksom, med deras nivå i huvudet 



 76

så söker man efter någonting. Det är inte så att ”Nu måste jag ha någonting av den här 

författaren”, utan det är mer texten som styr. Att jag känner att det är faktiskt en text som kan 

funka med de eleverna. 

- Mm. Vem är det – jag tänkte just på den här diskussionen om västerländsk kanon att det är 

styrt… 

-….jaa, det är det ju. Och det känner man av jättetydligt när man jobbar med det här för att de 

har inte en aning om någonting. Alltså de, man får verkligen ta allt från allra första början. 

Och det som man tycker då, som vi tycker är helt självklart, det är inte säkert att de någon 

gång någonsin hört talas om det. Och det är väl därför jag känner att man måste ändå ge dem 

det här så att de åtminstone hört talas om det. Sedan om de inte liksom är jätteinsatta i då så 

att man istället lägger tyngdpunkten på att jobba med deras språk då tycker jag att språket är 

viktigare. Men jag vill ändå att de ska ha med sig liksom litet grann av den här västerländska i 

och med att de ska kunna fungera här och kanske studera vidare så…. 

- Jag tänkte också på det just det här med att det uttrycker sig litet grann på kursplanen. Det är 

1900-talets litteratur som… Hur ser du på det? Jag har funderat nämligen på litet grann varför 

det står just så. 

- Ja, det kan man fundera på. Jag tror ju att det gör det mycket just på grund av språket 

faktiskt. 

- Att det är lättare att ta till sig de nyare texterna? 

- Ja, det tror jag. Det är den tolkningen jag har gjort i alla fall och det är den upplevelsen man 

har också när man börjar läsa liksom texter från Upplysningen eller vad det än är. Även om 

man väljer liksom moderniserade, bearbetade versioner så är det i alla fall svårt för dem. Och 

då är frågan liksom, man har ju inte så mycket tid heller. Alltså, man är ju hela tiden i tidsbrist 

på något sätt så att man måste hela tiden välja vad använder man den lilla tiden man har, vad 

använder man den till. 

- Mm, för det var det - jag har det lite längre ner - jag tänkte just. Alltså, då blir det självklart 

svar i och för sig, men upplever du just att tiden inte räcker till? 

- Ja, helt klart. 

- Vad är det du skulle vilja i så fall ha mer tid till om det är något speciellt du skulle vilja? 

- Det är framför allt mera språkträning, mera, alltså, rent läsa och skriva. 

- Jag tänkte just undervisningstid, om du skulle kunna uppskatta litet grann hur mycket du 

lägger just på litteratur, alltså, texter från andra tider? 

- Då är det B-kursen du pratar om. 

- Ja.  
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- Gud, vad svårt i och med jag inte har, att jag liksom inte har kommit i mål än.  

- Jag förstår ju det. Jag tänkte just det mer en ett slags uppskattning så att man får en känsla av 

hur det ser ut. 

- Ja, en tredjedel kanske…  

- Ungefär. Och så blir det mer språk det andra.  

- Ja, ungefär. Det är ju en väldigt grov uppskattning nu, men det är en känsla ungefär så att det 

kan vara så någonting. 

- Då är det det språkliga som blir det största fokuset i det här. 

- Ja. Men det är klart att hade jag elever som hade varit längre tid i Sverige då kanske skulle 

jag välja en annan…, liksom andra proportioner på det hela.  

- Det här är så som det ser ut just i den här kursen egentligen vid den här tidpunkten om man 

säger så. Så det blir mer, du upplever att det blir mer individuellt då när det gäller 

andraspråkselever. 

- Mm, ja. Det tror jag. Alltså, måste det väl ändå vara så? Man ska göra så? Så kan jag känna 

liksom. Det är klart att det är en jätteskillnad om man har elever som har varit tre år i Sverige 

eller om de har varit tio år i Sverige, alltså. Det går ju inte att jobba på samma sätt. Bara för 

att man, de ska läsa den här kursen. Det verkar ju inte klokt. 

- Mm, nej. Ja, tack, jag tror att jag är nöjd för tillfället i alla fall. Tack så mycket. 

(kort avbrott) 

- Nu återkommer jag igen. Jag glömde att fråga hur många lektionstimmar ni har på Svenska 

som andraspråk B. 

- Kursen är ju 100 poäng och intentionen härifrån är nog att de ska ha 100 timmar, men av 

schematekniska skäl så blir det nog sällan 100 timmar de får ut. 

- Hur många är det som…och det beror på att, sa du…? 

- Att det beror ju på att eleverna går i olika klasser på olika program och så ska man då 

försöka pussla ihop det här och hitta någon i bästa fall någon gemensam schemaposition när 

de kan ha sin undervisning. Nu har jag dem uppdelade på två grupper för det har inte gått i år. 

Så att jag sitter med två elever och sedan en timme senare så har jag fyra elever och gör 

samma sak. Det har inte gått att kombinera deras scheman.  

- Oj! Men hur många timmar kan du uppskatta att det går bort, alltså? 

- Ja, jag kan ju.., nu har jag inte som sagt kört igenom B-kursen än, så jag vet ju inte var vi 

kommer att landa riktigt. Men jag kan ju ta A-kursen som ett exempel, som jag hade förra 

året. Det är ju också en 100-poängs kurs. De eleverna fick bara ut 66 timmar. 

- Oj! På 100 poäng? Oj! 
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- Inte så bra reklam för våran skola, men--- 

- Nej--- 

- Och det berodde då på att man inte lyckades liksom lägga ut det schemat. 

- Det måste vara tufft för dig som är lärare att lyckas få ihop kursen. 

- Ja, det är jättesvårt. De skulle ju behöva…, vi hade ju tydligen tidigare här men… en annan 

lärare hade ju Svenska som andraspråk här förut för väldigt många år sedan och hon har ju 

berättat att en gång i tiden så fick de här eleverna dubbel tid. Så läste de en 100-poängs kurs 

så fick de 200 timmar. 

- Aha. Oj, vilken skillnad vad man ger eleverna, faktiskt! 

- Jättestor skillnad. Och det kan man känna att det är ju ett ämne som man måste slåss för hela 

tiden och det kan ju vara jobbigt ibland. Alltså, det glöms bort och man måste liksom vara på 

hela tiden och se till, springa runt och själv luska rätt på vilka elever är det som ska läsa. Och 

det är klart att om man börjar ettan så har man inte alltid full koll på i vilka klasser det finns 

elever som ska ha Svenska som andraspråk så det är svårt att lägga schemat. Men det kunde 

skötas bättre. 

- Mm, tack. 

4.5 Sten 
- Vilka kurser är du lärare för? 

- Det är Svenska som andraspråk B och Svenska som andraspråk A. 

- Så du har båda. Mm. 

- Ja. Och sedan har jag Svenska C också. 

- Men då är det inte Svenska som andraspråk utan Svenska C är den som är... 

- Just det. Det är den högskoleförberedande kursen. Sedan har jag någonting som heter SAX 

och det är väl då så att säga steget under Sas A och Sas B. 

- Mm. Inte det som man.., är det det som vissa brukar kalla för Sas bara då? Som är 

grundläggande alltså, som nästan motsvarar nian eller om man säger. 

- Ja, just det. Nästa steg är gymnasiet alltså. 

- Ja, precis. Får jag fråga hur gammal du är? 

- 62. 

- Och hur många år i yrket har du då? 

- Jag började på Komvux 1978 och sedan har jag jobbat sedan 74-75, kan jag tro. 

- Mm. Just de här officiella kursplanerna. 

- Ja? 
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- Hur mycket använder du dig av dem när du planerar för dina lektioner? 

- Ja, alltså, vi tittar ju på dem när vi gör terminsplaneringarna och här så har vi så att jag och 

en kollega vi delar på Sas A och Sas B. De har fyra timmar i veckan i lektionstid, jag har två 

och han har två, både på Sas A och Sas B. Jag tycker att det är ganska bra att jag har någon 

form av, att man hela tiden har någon form av diskussionspartner. 

- Då använder ni de officiella, så att säga, eller har ni även några lokala kursplaner som..? 

- Jadå, det har vi och det är dem vi mest tittar i. Men alltså, de är baserade på officiella och så 

skriver vi då, alltså, en preliminär kursplanering för den här kursen vi har eller klassen vi har 

den här terminen och det ser ut så där (informanten överlämnar kursplanen som bläddras 

igenom under intervjun) 

- Du menar, den här kollegan som du har, det är ni två som arbetar tillsammans med att lägga 

planering? 

- Jajamen. 

- Det är inga andra som är med utan det är ni två som samarbetar om det här? 

- Ja. 

- Och då utgår ni från.., hur ser den (fördjupar sig i kursplanen) Det här är alltså, jag tänkte, 

det här är, eran, så att säga, kursplanering. 

- Som eleverna också får. 

- Som eleverna också får? Okej. 

- Och den är baserad på den här lokala arbetsplanen då som vi har här på skolan som vi har 

gjort för att antal år sedan och har vi då baserat på det här …som Skolverket… 

- …--- de officiella kursplanen så att säga på Svenska som andraspråk B. Mm. 

- Elevernas inflytande då på utformningen eller planeringen. Hur mycket.., hur ser det ut? 

- Ambitionen finns ju ofta att de ska vara med, men ärligt talat så har de inte så mycket idéer 

att komma med, men vi förelägger dem den här planeringen och så går igenom den och ber 

om förslag från dem och erbjuder dem att ändra på den om de vill, va. Men de vill ju ganska 

sällan. För det är ändå vi som är experter. Och det.., jag tycker faktiskt att (ohörbart) dem litet 

grann därför de har inte den erfarenheten som vi har. Men, alltså, om de vill diskutera så 

diskuterar vi. Det har också hänt att vi har ändrat ibland eller så där. Men B-kursen, den är 

väldigt mycket inriktad på att de ska klara det här nationella provet som kommer. Och det är 

precis detsamma som de vanliga svenskarna får. 

- Mm. Och de gör samma nationella prov? 
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- Ja. Alltså, en väldigt stor del av det som vi håller på med är inriktad på att förbereda det 

nationella provet, det är både en muntlig del och en skriftlig del. Och de är lite handikappade 

rent språkligt om man jämför med dem som har svenska som modersmål. 

Så vi satsar mycket på att tala och skriva och riktar in oss på det nationella provet. 

- Mm. 

- Det är så att vi har hittat ett kapitel i den nya boken som heter ”Handbok för svenska 

språket” (ohörbart) som har skrivit den. Och så blev det så att vi.., jag har haft den så länge 

den har funnits, men ibland så har jag inte använt den så mycket och då har eleverna klagat 

lite grand efteråt att de ska köpa en dyr bok och så använder vi den inte om de ska börja köpa. 

Så efter det så har vi satt ett nytt kapitel och så försöker vi hålla oss till det. 

- Ja, så att det är tydligt att följa? 

- Jamen. 

- Mm. Jag tänkte på om vi går tillbaka till det här med styrdokumenten litet grann. Hur ser du 

på det faktum att de faktiskt är så allmänt formulerade? Är det fördelar och nackdelar med 

det? 

- Jag tycker att det är bra. Och jag tycker att det är bra att det blev, alltså, vad ska jag säga, 

målrelaterat att man i princip gör som man vill bara att man uppnår målen. Det tycker jag är 

bra. För att man behöver sin frihet som lärare, tycker jag, och man ser ändå att det är ganska 

traditionella saker som vi tar upp och arbetar med. 

- Mm, precis. Ser du några nackdelar med det där? 

- Nja. Jag kommer ihåg när vi gick Lärarhögskolan då var det ju väldigt detaljerade 

kursplaner så när man kom till skolan så tyckte man att skolan styr helt enkelt. Jag kunde ju ta 

lektionsplaneringarna från deras material faktiskt. 

- Jaha! Var det kanske enkelt i början där? Det kanske inte var utrymme för så mycket nytt. 

- Nej. Jag tycker att det är bra med att det ska vara frihet i det avseendet man har. Och så har 

jag den ständiga.. diskuterar min kollega med mig. 

- Mm. Jag tänkte på det vi lite varit inne på också, vilka texter och författare…, nu ser jag ju 

här (har lärarens kursplanering framför mig), men just lite mer specifikt från olika epoker. 

Vad har ni valt att arbeta med? Och så vad grundar sig det på? Jag tänkte just med den där 

diskussionen om västerländsk kanon. 

- Det är ju alltså, det är ju västerländsk litteratur. Det blir det, va. Men det ser jag visst (tittar i 

planeringen), det står här, alltså: äldre…, vi kan börja lite högre upp, det står språkhistoria och 

språksociologi. Och vi tycker att det är viktigt att vi får med lite språkhistoria. Och i det 

sammanhanget så brukar jag göra en liten fördjupning kanske man skulle kunna kalla det av 
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den isländska litteraturen då vi anser att det är liksom ett stort bidrag som den här 

skandinaviska kultursfären har lämnat till världslitteraturen för att ta till stora ord men det 

tycker jag faktiskt. Och där läser vi då ett par ordentliga utdrag ur ”Njals saga” som finns i en 

”Litteraturhistoria” och några sidor ur ”Hávámál” också, det går vi igenom ordentligt, vi 

försöker ju få fram det här enkla, karga språket där man kan läsa mellan raderna. Och det har 

de ju igen sedan … för det kommer ju termer där som man har nytta av  i fortsättningen också 

som alltration till exempel, ”Volvos värde varar.” Så då blir då en ganska ordentlig 

genomgång av det och så vi har prov på språkhistoria också och då blir det språkhistorian 

själv plus några frågor på ”Hávámál” och ”Njals saga”. Vi brukar också visa den här filmen 

”Korpen flyger” som vi tycker illustrerar både faktiskt språkligt och stämningsmässigt den här 

tiden. De säger till exempel på ett ställe där: ”tungur knivur”, va. Och om man följt med 

historiskt så vet man att han säger mycket-mycket mera än bara ”tung kniv”. Om polletten 

ramlar ner där då funkar det ju men det är inte alltid den gör det. 

- Mm. Längre ner [i planeringen] ser jag när man kommer till, alltså, äldre litteratur och så att 

det är kapitel. Går ni efter boken då alltså? 

- Nja, nej. Vi hinner inte det faktiskt. Utan vi tar upp sådant som Platon, va. Och Sapfo och 

liksom analyserar den där dikten som finns i, vad heter det nu, den där när hon jämför sig med 

gudars like, så ska den mannen vara, va och den kan ju alla människor förstå. Och så kommer 

man in på Macchiavelli. Och där försöker vi (ohörbart) mycket känt utdrag och där kan man 

dra paralleller med språket i ”Hávámál” till exempel. Och sedan kommer vi in på Shakespeare 

och då är vi inne på…, och sedan kommer Upplysningen och då tar vi upp de här idéerna 

också som då har återverkningar in i vår tid. Rousseau …. Och då försöker vi också titta då på 

utdrag ur det de har skrivit. Och sedan så ska de också läsa romaner och vi vill ha moderna 

romaner, gärna svenska som de sedan får redovisa muntligt. 

- Och det är 1900-tals då? 

- Ja. 

- Precis. 

- Det bör vara mer 1900-tals litteratur än vad vi hinner med, men tja, man hinner det man 

hinner. 

- Mm. 

- Och så satsar vi också rätt mycket på muntlig framställning naturligtvis. De har ju romaner 

som de ska redovisa. 

- Det är muntlig redovisning. Och skriftlig också, eller? 
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- Nej, inte romanerna, de redovisas inte skriftligt. Men, alltså, vi analyserar ju litteratur hela 

tiden, novellanalys står det där också. 

- Så om du skulle kunna, alltså, försöka beskriva för mig hur undervisningen ser ut så är det 

mycket---, ni jobbar både, som det står, med kapitel ur boken och analyser av äldre texter? 

- Ja, vi har ju analytisk inriktning på praktiskt taget allting, va. Inte, alltså utantillinlärning. 

Det är faktiskt ett litet problem med invandrare att de är väldigt mycket för att lära sig utantill. 

Det är de faktiskt. 

- Beroende på vad de har med sig? 

- Ja. Mm. Men vi strider hårt för att det ska vara en analytisk inriktning. 

- Mm, det låter intressant. Det här var jättebra [frågeställaren syftar på lärarens kursplanering 

som hon håller i handen]. Får jag dem, eller? 

- Ja. 

- Jättesnällt. Jag tänkte på hur…, alltså, kan du uppskatta, nu ser jag ju så här [ i 

kursplaneringen], men jag tänkte (tittar i kursplaneringen) jaha, du har till och med skrivit upp 

minuter alltså, lektionstid. 

- Nja, det är det att vi har alltså fyra timmar i veckan…. 

- Ja, för att jag tänkte, om man uppskattar hur mycket tid som läggs just på litteraturstudier, 

om man säger, i Svenska som andraspråk B jämfört med det andra, om man säger? 

- Det går faktiskt att få fram här. Det är två timmar i veckan där det står litteratur och så får de 

skriva mycket, alltså. Du ser, det står [i kursplaneringen]: ”essä”, ”utredande text”, ”A-prov – 

skrivövning”. A-prov - skrivövning, där alltså har vi…, vi börjar här alltså att…, jo, det är 

viktigt att skriva naturligtvis och A-prov- skrivövning…, förut så fanns det på de nationella 

proven ett A-prov, ett kortare och ett B-prov, skriftligt, va. Numera så finns det bara ett B-

prov skriftligt. Men vi har gjort så under de senaste åren att vi har övat på gamla A-prov. Och 

så har vi tagit in dem och rättat, lämnat tillbaka och diskuterat dem. Nu har vi använt ett B-

prov istället….  Men, alltså, vi använder ett gammalt nationellt prov och skrivövar ordentligt 

ett par gånger för att de ska vara beredda och veta vad det handlar om när det nationella 

provet kommer. De behöver den övningen helt enkelt för att förstå hur det fungerar. 

- Så egentligen kan vi säga att det vävs in såklart språkligt hela tiden i litteraturen så det är 

svårt att särskilja dem kanske, eller? 

- Mm, ja.  

- Men jag måste erkänna att det ser ut som att de får mer just med litteratur än vad jag trodde 

att det skulle vara för de här. 

- Det här alltså en 100-poängs kurs? 
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- Ja. 

- Hur många, totalt, timmar…, är det 71 timmar som det står här [i kursplaneringen] ? 

- Ja, det blir det med det utlägget. Men det är inte reglerat på det sättet längre, utan man får ju 

göra som man vill, hur många man vill ---. Men vi har alltså fyra timmar i veckan. 

- Aha. Du menar, hur många man vill, det är skolan som bestämmer det på vardera ort eller 

vad man ska säga? 

- Jag tror att det är så. Eller vet du det? 

- Nej, jag bara försöker jämföra nu för jag tänkte Svenska B på Komvux där som jag tidigare 

intervjuat. Hon har bara 80 timmar och tyckte det var lite för---, ja. 

- Det är vad vi hinner, alltså. 

- Ja, det kan jag…. 

- Vi tycker också att det är lite tid. 

- Ja, för att då kommer vi in på min nästa fråga: Vad tycker du, om undervisningstiden räcker 

till för det som borde vara i kursen? 

- Nej. Absolut inte. 

- Absolut inte.  

- Nej. Nej. 

- Vad tycker du du skulle behöva ha mer tid till främst? 

- Framför allt så---, det är också någonting som vi har märkt att invandrareleverna, de får för 

kort tid på sig att smälta språket, om man säger så. Och det märks alltså. Och därför måste vi 

satsa mycket på det: skriva, talas vid. Det är språket som inte riktigt…; det är många som är 

mycket intelligenta och så där, men språket hänger inte riktigt med därför att man…, det är en 

fråga om tid att lära sig ett språk. Och det har många elever insett själva och i utvärderingar 

kommer den synpunkten lite då och då.  

- Menar de då att den här kursen borde vara utlagd på längre tid i så fall? 

- Ja, eller kanske att de borde ha någonting mer mellan grundskolan och gymnasiet. Mera tid 

att lära sig språket. Men det är ju effektivitetsjakten som finns hela tiden med. Därför är det 

relativt vanligt, tycker jag, att det är lite för hög nivå för den språknivå som de befinner sig på.  

- Så hur är det? De går vidare om de har fått godkänt, så att säga på Sas eller vad man kallar 

det? 

- Ja. 

- Då är det klart, då är det det man går på. 

- Mm. 
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- Jag tänkte…, nu är jag egentligen klar, men jag känner att det är något som jag har missat 

här så… 

- Du kan mejla mig och komplettera. 

- Ja, precis, i så fall ja. Just det här med litteraturdelen. Jag tänkte, skillnaden som jag ser när 

jag ser när jag tittar på kursplaner då, Svenska som andraspråk och vanlig Svenska B, så att 

säga, att man ska trycka mer på 1900-tals litteratur. Fördelningen här, det ser ut om ni har… 

men det är just den här romandelen. Är det mer ni tar upp av 1900-tals..? 

- Titta här [i kursplaneringen] ! --- vecka 40. Du ser efter provet, va? Då kommer det in några 

veckor med 1900-tals litteratur och det brukar vi hinna ta upp. Så det kommer också, fast lite 

senare då. Det är en stor del av all tid vi har trots allt. Du ser, det är tre veckor där med 1900-

tals litteratur. 

- Mm, precis. Men jag tänkte, då är det inte bara en roman de ägnar sig åt, utan då är det… 

- …nej, nej! Antologitexter och så går vi igenom de viktiga författarskapen.  

- Men---, och det här äldre litteratur som det står, hinner ni gå igenom hela…, alla epoker 

eller? 

- Nja. Vi försökte ta upp då, men vi hinner inte med riktigt allt.  

- Nej. 

- Men Upplysning tycker jag är viktigt och så den isländska litteraturen. 

- Jag tänkte just på den här, hur ser du på just det här med att det står uttryckligen att man bara 

ska trycka på 1900-tals litteratur? Har du några åsikter om det? 

- Jag tycker att jag har inget emot det i och för sig. 

- Ja, men alltså. För jag har ju funderat på varför det är den skillnaden. Det är den skillnaden 

jag kan uppfatta… 

-…vad menar du att det beror på? 

- Nej, det vet inte jag utan jag bara spekulerar i varför…, att man tycker att det är det man ska 

trycka på för andraspråkselever, så att säga, jämfört med vad som finns i Svenska B för 

modersmålstalare eller vad man ska kalla dem. 

- Ja, jag kan tänka mig att man kanske menar så att det är lättare helt enkelt. Att man ägnar sig 

åt modernt språk. Och vi har ju också faktiskt tre veckor där åt en roman så det blir en hel del 

sådant också. 

- Det blir det? 

- Ja. Men vi tycker, som sagt, att vissa de här epokerna är extra viktiga, som Upplysningen.Ja 

den är viktigast, därför att det finns så mycket som tar sin början där. 

- Menar du att det är kanske svårt att ta sig an de här riktigt äldre texterna och så ? 
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- Ja. 

- Går ni igenom dem mer som…? 

- Ja, fast Sapfos dikt brukar vi ta upp ordentligt och då får de analysera själva. Och det kan de 

ju för den är lättillgänglig. 

- Ja. Så det är väl lite grann det jag tänker titta på just också vilka skillnader och försöka få 

fram just hur man ser på det här på kurserna eftersom ändå ska utmynna i ungefär samma… 

- Ja, och det ska väl vara samma bedömning. Fast det är många som lider av den 

vanföreställningen att Sas det är något slags light-version av den vanliga svenskan. Men det 

hävdar vi har bestämt att det är det absolut inte. 

- Nej, vad bra.  

- Och vi trycker på det också för att det är viktigt att eleverna själva har väl liksom i ryggen 

också att det inte är en sämre kurs det där. 

- Ja. Men då tror jag att jag är nöjd för tillfället. Tack så mycket!  

4.6  Britt 
-Du har ju erfarenhet av både Sas och Svenska som andraspråk, både A och B på 

gymnasienivå på Komvux? 

-Ja, både för invandrare och för svenskar. 

-Ja, både Svenska A och B också alltså. 

-Och det är därför som jag vill ha lite.. några frågor som berör hela vägen för de här eleverna. 

-Mm 

-Sas-kursen, de kommer direkt från Sfi då? 

-Ja. 

-Och det är grundläggande, kan man säga att det motsvarar nionde..? 

-Ja, det motsvarar nian, grundskolan. 

-Så att man får behörighet till gymnasienivå på Sas då. 

-Ja. 

-Hur lång är den kursen? 

-Ja, nu har vi kurser som bara är ett halvår. 

-Och vad ska det motsvara i lektioner, eller i poäng eller, kan man säga det? 

-Ja, det är någonstans mellan 3-400 timmar. Jag tror, vi kom inte upp i 400 timmar i nu i höst. 

Det har gått en sån här kurs tidigare och den var väl ungefär 400 timmar men den här blev inte 

så mycket. 

-Men hur beslutas det då? 
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-Ja, det vet inte jag, det är ju invandrarenheten som betalar för dem som går Sas som ska 

fortsätta att studera egentligen. 

-Mm 

-Och då vill de att det ska gå så fort som möjligt så att de kommer ut i jobb så fort som 

möjligt. 

-Och de här har fått godkänt på Sfi, det är bara en nivå man har där? 

-Där finns det både G och VG. 

-Jaha, det finns det, det visste inte jag. 

-Jo, och egentligen om man nu tänker sig att de ska gå vidare till gymnasiet så borde de ha 

VG från Sfi för att egentligen gå in på Sas och sen bör de egentligen ha VG på Sas för att det 

ska gå riktigt bra på Svenska A också. 

-Jaha, det är din…? 

-Ja, det är min personliga uppfattning att de som har de högre betyget klarar sig betydligt 

bättre. 

-Ja, för jag var lite inne på det, just med kunskapskraven för godkända studier på Sas om de är 

tillräckliga för…? 

-Nej, alltså, nu när vi har en termin istället för ett helt år som vi hade tidigare då så är det ju en 

otrolig skillnad. Jag märker ju att de hinner ju inte alls lära sig lika mycket och just de här 

som är lite svagare de brukar, ja, fram i februari-mars sådär brukar de på något vis vakna till 

och det släpper och det blir mycket bättre. 

-Om ni har börjat i januari då? 

-Nej om vi har börjat på hösten och kör ett helt år. 

-Jaha. 

-Ja, eftersom de har ju fått Sfi på lika olika sätt också då men i och för sig är det ju samma 

sluttest för Sfi men vägen dit vet vi ju inte så mycket om. Det kan ju vara väldigt olika. 

-Och om man väljer att läsa Sas är det ofta för att de vill fortsätta att läsa vidare? 

-Ja, de ska egentligen ha en plan för att läsa vidare, men det finns ju många yrkesutbildningar 

som också kräver Sas så det är inte säkert att de ska läsa vidare på högskolan utan det kan 

vara att de ska ha t.ex. bussförarutbildning eller truckförarutbildning eller gå till Lärnia. 

-Hur många kan du uppskatta som du har som har VG då? 

-Nu som fick VG nu? 

-Nej, från Sfi? 

-Ja, det är ju fler som har bara G. 

-Det är det ändå? 
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-Ja. 

-Och vad beror det på då? 

-Det beror nog på tidigare bakgrund alltså vad de har med sig när de kommer för att det är ju 

en väldig skillnad om du kommer från Afghanistan och kanske gått tre år i skolan, man kan ju 

vara språkbegåvad och ändå klara ett språk så att man kan tala och skriva hjälpligt men just 

det här att komma upp på nivåer när man skriver, och dessutom har de inte haft den typen av 

skola så att de har fått skriva och tycka och sådär. 

-Du menar egna reflektioner? 

-Nej, det förkommer ju inte så de är ju helt ovana vid det och så kan det ju vara invandrare 

som har gått i en mer västerländsk skola då, de kan ju komma från olika länder, t.ex. många 

Burundier har ju gått i bra, ja eftersom Belgien har haft Burundi som lydstat så har de en 

belgiskinspirerad skola och den känns ju väldigt europeisk. 

-Ja, för jag tänkte på att tiden de har haft på Sfi gör inte att de ändå får den vanan då så att 

säga? 

-Ja, men tiden kan ju vara väldigt olika så en del kan ju gå igenom Sfi på bara någon månad, 

så fort de är redo för ett test så får de göra testet, och då kollas det inte upp t.ex. vad de kan i 

grammatik och det har jag haft en del tråkiga exempel på att det är svårt då. Jag räknar ju när 

de kommer till Sas att de kan för har de gått en normal Sfi-period då, då har de fått i sig den 

här grammatiken så att det bara är att bygga på den men om de bara har gått en månad eller 

två så har de inte hunnit lära sig det. 

-Och då menar du att det inte tas upp i Sfi-testen då? 

-Nej, det tas inte upp någon grammatik alls mer än att de ska skriva nåt brev och det kan man 

ju se då men de betonar ju hela tiden kommunikation, att den vägen fungerar och det kan det 

ju göra med ganska mycket grammatiska fel. Men när man ska upp och läsa perfekt particip 

och passiv form så måste man ha ganska bra hum om vad det är förnåt innan man kan förstå 

det och få in och där märks ju skillnaden väldigt mycket. 

-Mm, Svenska B såväl som Svenska som andraspråk B, det ger ju grundläggande behörighet 

för högre studier. De här två kurserna om man jämför, anser du dem som likvärdiga? För de 

ger ju samma behörighet egentligen. 

- Det är de ju inte för att man kan ju inte kräva att de ska läsa lika svåra texter som svenskar. 

-Är det den största skillnaden, eller vad kan du se som största skillnaden mellan de här två 

kurserna, du som har haft båda? 

-Ja, det är ju att man väljer ju betydligt enklare litteratur då till invandrare, just när det blir 

gammalt språk va, bara man kommer ner till början på 1900-talet så tycker de att det är 
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väldigt svårt att läsa medan svenskar tycker inte att Selma Lagerlöf är speciellt svårt att läsa 

även om det finns ålderdomliga uttryck och lite dialekt och så, så tar sig svenskar igenom det 

på en gång medan invandrare tycker att det är jobbigt. 

-Hur blir det då, jag tänkte, om man nu ska försöka ha en likvärdig, att de även ska få tillgång 

till att läsa om författare från olika epoker? 

-Alltså, om en invandrare kommer från Ryssland t.ex. de har läst väldigt mycket 

värdslitteratur redan i unga år i Ryssland, så att för en sån är det inga problem, om de har läst 

säg Dostojevskij på ryska förut då kan de ju faktiskt läsa Brott och straff på svenska också för 

att då har de ju själva handlingen klar för sig. Det beror ju väldigt mycket på bakgrunden. 

-Där med alltså.. 

-Ja. 

-Ja, för om man inte har den västerländska….? 

-Om man aldrig har läst en bok, utom Koranen eller sånt som man var tvungen att läsa, 

uppbyggelselitteratur, så är det ju, dels att ta till sig språket, dels att diskutera vad böcker 

innehåller för nånting, budskap och allt sånt där. De är ju inte vana att tänka fritt över saker 

och ting. 

-Anser du då att de inte får samma förutsättningar för högre studier då? 

-Nej, det finns några. Har de väldigt bra skolbakgrund och har läst världslitteraturen då är det 

ingen skillnad så att jag har haft elever som…, förut när vi kunde dela på betyget i Svenska B, 

det var ju ett betyg för litteratur och ett betyg för det skriftliga och muntliga och då fick ofta 

invandrare och det var ofta sådana då som hade bra skolbakgrund, de kunde mycket väl få 

MVG i litteratur för de kände till allt det där och var vana, men däremot hade de svårare för 

det muntliga och det skriftliga, det språkliga, men det var ju speciella invandrare då. 

- Jag tänkte på det, den skillnaden jag kan se i kursplanerna är ju egentligen att man ska trycka 

på 1900-talslitteratur för Svenska som andraspråk B? 

-Ja, och det är ju för att det är så hemskt mycket svårare för dem att läsa den äldre litteraturen. 

-Det är så, du uppfattar det så. 

-Ja. 

-För jag har funderat på varför står just den, för det är den största skillnaden tycker jag att jag 

kan se. 

-Det är väldigt svårt att kräva att de ska läsa äldre tiders texter. 

-Jaha, för jag tänkte på om man förutsätter att de har en viss…? 

-Nej, det kan man absolut inte göra, då är man illa ute tror jag. 

-Hur skulle du, alltså i kursutformningen, vad skulle du vilja ändra på i så fall? 
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-Väldigt mycket! Jag skulle först och främst vilja, egentligen skulle jag vilja ha två Sas-

grupper, en som var helt inriktad mot högskolan eller att fortsätta studera och en sen en som 

var inriktad kanske för att gå Lärnia eller någon praktisk yrkesutbildning, för då skulle båda 

grupperna få ut mycket mycket mer av vad de verkligen behöver. Nu får man ju göra någon 

slags gyllene medelväg och det blir ju aldrig bra för någon. 

-Jag tänkte på det här med tiden då, alltså kursernas längd? 

-Ja, tiden tycker jag absolut ska vara ett år för båda. 

-Det tycker du? 

-Ja, för att om man säger att det ska motsvara nian, man kanske har bott i Sverige i två år, man 

kan inte få in så mycket språk på så kort tid, även om man är väldigt begåvad så går inte det. 

-Nej. 

-Så det stjälper redan där då menar du? 

- Ja, för att det kommer att kräva så mycket mer av dem som ska gå till högskolan och de som 

ska gå till Lärnia, det är inte så lätta kursböcker där heller, så att det är inte någon risk att de 

lär sig för mycket….den risken kan man ta.(skratt) 

-Ja, jag tänkte på när de kommer upp på Svenska som andraspråk A och Svenska som 

andraspråk B, hur ser du på tiden där då, undervisningstiden? 

-Jag tycker att de ska ha fler timmar i veckan än vad svenskarna har då, de skulle behöva ha 

extra. 

-För språkförståelsens skull? 

-Ja, allt tar mycket, mycket längre tid, det gör det och det är mycket som man måste förklara 

mycket mera sånt som vi tycker är självklara saker för svenskar det måste man förklara på ett 

helt annat sätt. 

-Du sa ju att det var några som kunde gå igenom väldigt väldigt snabbt på Sfi och Sas då, om 

man tänker sig, för att få en bild, hur kort tid är det minsta som du sett att de gått igenom? 

-Ja, jag har ju haft någon elev som börjat på Sas som jag har bedömt att vara så duktig så att 

de kan gå direkt till gymnasiekursen. 

-Oj, från Sfi? 

-Ja, en kvinna som gick några veckor bara på Sas och jag bedömde att hon klarade sig hur bra 

som helst för att hon hade en sån skolbakgrund från sitt hemland då. 

-Och vet du hur hon klarade sig då? 

-Jättebra, så man kan aldrig säga generellt, det finns alltid undantag, men de behöver mycket 

tid… 

-Generellt, om man nu ska säga generellt? 
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-Ja, och även de här som inte har vår västerländska kultur över huvud taget, många har aldrig 

hört talas om Shakespeare t.ex. och det tycker vi är så självklart att det vet ju alla, Dickens, 

Shakespeare, Dostojevskij, de har aldrig hört namnen. 

-Nej, hur är det med svenska elever då? 

-Ja, de har ju hört namnen i alla fall men de har ju absolut inte läst så mycket men det är ju 

inte helt nytt för dem, många säger ju att ”ja det här har vi nog läst i alla fall” 

-Jag tänkte det då, nu har jag nog fått svar på det mesta, alltså vad beror det här glappet på då? 

-Ja, det är väl pengar, att det ska gå så fort som möjligt, det tror jag. 

-För jag tänkte just, det måste finnas en slags bedömning att de ska klara de här nivåerna. 

-Ja, egentligen så tycker jag, det vore nästan bättre att göra inträdestest till varje kurs för att 

vara säker på att de kommer att klara sig för att det kan vara mycket varierande och det kan ju 

vara elever som kommer in på Sas t.ex som varit ute i yrkeslivet i 10 år och pratar bra svenska 

men det är bara ett utflyt, så fort man kommer in på lite högre abstraktionsnivå och använder 

lite latinska ord så har de ingen aning om vad man pratar om. 

-Och med skriften då, de har inte haft övning på att skriva heller då? 

-Nej, absolut inte, nej, så där kan man missta sig väldigt så egentligen vore det ganska skönt 

med inträdesprov, men vem gör dem och hur görs de, det är svårt, men det skulle vara det 

allra bästa. Dessutom skulle man kunna upptäcka de här som är riktigt duktiga som kan hoppa 

över ett stadium, som kanske kan hoppa över Sas, någon som är beredd, målmedveten och har 

med sig hela världslitteraturen och beredda att satsa hårt. 

-Så, egentligen ännu mer individualiserat, just för de här eleverna? 

-Ja, det vore ju det bästa men det är ju inte så lätt på en liten ort när man måste ha alla i 

samma grupp, och de som är svagare de lär ju sig av de duktiga så de har de ju egentligen 

bättre, det kanske är de duktiga som inte kommer så långt som de borde göra. 

-Ja, precis. 

-Men om man då fick t.ex. när de kommer till Svenska A om man då kunde ha extralektioner 

för de som behöver och de som inte behöver kanske kunde slippa det då. 

-För hur många lektioner har man, det motsvarar, det är 100 poäng både Svenska A och 

Svenska B? 

-Ja, det är det, ungefär 5 lektioner, 5 timmar i veckan, men då skulle invandrare kunna få då 3 

lektioner till då de som skulle behöva, t.ex. textläsning, att verkligen förstå. Det är ju inte bara 

att förstå ord utan att verkligen förstå innehållet och förstå kulturen, det är ofta där det brister. 

-Mhm, okej. 

-Man förstår inte hur vi tänker. 
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-Hela begreppen, så att säga och kulturella? 

-Och när det blir lite äldre böcker också så vimlar det ju av massa här fasta fraser och 

ordspråk och allt möjligt sånt där som är svårt att tolka, så det finns mycket man skulle önska 

sig om det vore det ideala. 

-För det var lite annorlunda förr va, att ni hade mer tid? 

-Ja, tidigare när jag jobbade med Svenska A och B så fick invandrarna lika många 

extratimmar, om vi hade 5 timmar i veckan så fick de fem timmar extra med mig, med samma 

lärare, då hann ju de orka med de här texterna och så och dessutom kunde man jobba med 

ordkunskap och det här att lära sig skriva, hur man inleder, hur man avslutar, och allt sånt där 

som de har svårt för. 

-Och när togs det bort då? 

-Ja, när kan det va, jag hade inte det så många år, när kan det ha vart, någon gång på 80-talet. 

-Mhm, och vad fick du för uppgift om orsaken till det? 

-Ja, dels var det väl, beror det på vilken rektor man har, om en rektor inser problem liksom 

och jobbar för att vi ska kunna eliminera dem, men om man inte förstår det så har man ju inte 

någon lust att lägga ut extrapengar. 

-Jag tänkte eftersom det var en fungerande verksamhet som man drog in? 

-Jag tror att det var ganska vanligt då att man gjorde så på många skolor en period. 

-Du menar att man hade mer timmar? 

-Ja, att man fick extra timmar, för jag har en väninna som arbetar i Stockholm och det var så 

där också. 

-Ja, för jag menar att någon måste ju ha bedömt att det fanns behov och sen måste någon ha 

bedömt att det inte behövdes. 

-Ja, precis. 

-Men det var inget uttalat så att de bedömde att det här var överflödigt? 

-Inte vad vi fick veta, i alla fall inte jag, utan plötsligt så var det bara… jag försökte ju och så, 

när jag hade invandrarungdomar på gymnasiet så gick jag också in till rektor då och frågade 

om jag inte kunde få några stödtimmar men det gick inte och då var det ju ekonomin som de 

skyllde på. 

-Ja, det finns mycket intressant. 

-Ja, det finns mycket intressant och det hemska är att de aldrig frågar oss på fältet utan det 

bestäms ofta uppifrån och, t.ex. när de tog bort det här med två betyg på B-kursen, det bara 

kom att man inte skulle ha det utan ett betyg då och då skyllde de på högskolan att högskolan 
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ville ha ett betyg. Vi var på en kurs i Uppsala och vi protesterade och UNT intervjuade 

massor av svensklärare och det fanns inte någon som ville ha det här med bara ett betyg. 

-Det var alltså ett nationellt beslut? 

Ja, vi hade ingen aning om att det kunde ske, inte rektorn heller, och det var inte bra, då 

kändes det mycket mer rättvist, för ofta är det så att vissa elever är väldigt duktiga på det här 

med litteratur men kanske inte lika duktiga på att prata och ja speciellt invandrarelever då att 

skriva, och jag tänkte på högskolan också så vet de ju verkligen vilka kunskaper de har. Och 

många svenskar är väldigt duktiga på att skriva och tala och har inte alls något intresse för 

litteratur så att då fick de också ett rättvist betyg. Men extra roligt var det ju då att kunna ge 

några invandrare MVG i litteraturkunskap för att de hade med sig de där kunskaperna, nej det 

känns inte så bra. 

-Tack så mycket för den här gången. 

-Ja, var så god, hoppas det blir bra resultat! 

-Ja vi får hoppas det! 

 

 

 
 


