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FÖRORD 
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idéer och åsikter. Jag har fått god handledning som har hjälp till att hålla mig på rätt väg till 
det slutliga resultatet. 
 
 
Linda Strand 
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1. INLEDNING 
 
Vad gäller engelskämnet är jag, med risk för att verka oengagerad, inte bekymrad över hur jag 
ska bedriva min undervisning. Min förklaring är att jag upplever engelskämnet mera påtagligt 
och lätthanterligt än svenskämnet. Jag har en relativt klar bild av hur jag vill attackera 
engelskan och presentera ämnet för eleverna. Att jämföra engelsk- och svenskämnet med 
varandra är en svår uppgift. Svenskämnet är så mycket bredare och innefattar inte ”bara” 
grammatik och skrivregler utan svävar ut i områden som rör elevernas personlighet på ett sätt 
som få andra ämnen gör. Jag har under det senaste året ägnat mycket tankar åt hur jag vill 
genomföra min svenskundervisning, det vill säga vilka metoder och vilken pedagogik jag vill 
använda. Genom denna studie har jag med hjälp av erfarna lärare fått en större insikt om detta 
och känner mindre oro inför min kommande undervisning än innan studien gjordes. Jag är nu 
förväntansfull inför mitt blivande yrke och känner att jag kan komma att bli en bättre 
vägledare för eleverna genom detta examensarbete.  
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Under utbildningens praktikperioder i årskurs sju till nio har jag auskulterat och själv bedrivit 
svenskundervisning då eleverna ibland har varit svårmotiverade. De har funnit ämnet 
svårgreppbart. För att genomföra en medveten undervisning som är meningsfull både för mig 
och mina elever i svenskan behövs kunskaper och insikt om vilka vägar jag som lärare kan gå. 
Mitt behov av att söka svar på frågan blev upptakten till detta examensarbete. Jag har 
intervjuat sju högstadielärare1 i svenska och har därigenom fått ta del av deras 
yrkeshemligheter och erfarenheter. Denna uppsats kan ses som en fördjupning i min 
lärarutbildning. Min studie av sju svensklärares syn på ämnet och sin egen undervisning är ett 
led i min yrkeskvalificering. Jag har genom denna studie fått en djupare kunskap i hur 
svenskundervisningen med dess breda utbud kan bedrivas. Under min lärarutbildning har jag 
gått kurser i metodik som har gett mig tips på modeller och metoder som kan komma till 
användning. Genom praktiken har jag fått möjlighet att utöva mina kunskaper. Trots detta 
känner jag som lärarkandidat att jag är långt ifrån färdigutbildad. Jag tror på att den riktiga 
lärotiden börjar efter utbildningen – när man är ute i verkligheten.  
      Jag ville inte att skriva en uppsats som ett första steg i en forskningskarriär. Min tanke var 
att göra en studie av en avslappnad, mänsklig karaktär där en nästan färdig lärare får ta del av 
erfarna lärares konkreta tips, upplevelser och reflektioner av svenskämnet i årskurs sju till nio. 
Jag ville få inblick i hur lärare uppfattar elevernas motivation i ämnet och vad de eventuellt 
kan göra för att lyfta den. Jag anser att jag som blivande lärare har lyckats med att ta till mig 
nya idéer om hur jag kan bedriva min undervisning på ett motiverande sätt för mina elever. 
Under tiden som uppsatsen tog form blev jag även påmind om vad som kommer att krävas av 
mig som lärare. Detta aktualiserades av samtliga intervjupersoner. Det skapades under 
intervjuerna ett utbyte mellan mig och de intervjuade lärarna. Jag fick ta del av deras 
yrkeshemligheter och de fick chansen att reflektera över sin egen undervisning. De 
intervjuade lärarna blev mer medvetna om sin lärarroll och fick känna glädje över att någon 
visade intresse för deras erfarenheter. En naturlig koppling till läraryrket som helhet var 
oundviklig under intervjuerna. Det blev omöjligt att bortse från detta relevanta och givande 
material även i uppsatsen. Mitt fokus ligger på svenskläraren men hennes arbetssituation och 
bakgrund diskuteras också då det påverkar undervisningen.  

                                                                 
1 Lärare i årskurs 7-9. 
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1.2 Syfte 
 
Med anledning av mina ambitioner att skapa motivation i svenskundervisningen blev min 
utgångspunkt följande:  
 
Det är en förutsättning att undervisningen har ett tydligt syfte och mål för att eleverna ska 
kunna ta till sig kunskaper på bästa sätt. Det är elevernas arbetsplats likväl som lärarens. 
Elevernas arbetsuppgifter måste i möjligaste mån kännas relevanta för framtiden. På grund av 
mångfalden i svenskämnets utbud vill jag med denna studie få mer kunskap om hur jag som 
svensklärare kan behandla ämnet med inspiration och medvetenhet.  
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2. METOD 
 
Min första tanke var att jämföra elevernas motivation i svensk- och engelskundervisningen på 
högstadiet2. Jag ville undersöka hur lärarna upplevde motivationen vara i svenskan respektive 
i engelskan. Jag upptäckte snart att det blev ett alltför stort område att behandla i en 
tiopoängsuppsats. Fokus förflyttades då till enbart svenskämnet på grund av dess mångfald 
och att det egentligen sällan kan jämföras med ett främmande språk, såsom engelska.  
      
 
2.1 Urval 
 
Detta examensarbete är baserat på en kvalitativ intervjustudie. Jag sökte upp sju lärare på sex 
olika högstadieskolor för intervju. Samtliga intervjupersoner var kvinnliga lärare. Min 
förhoppning var att ha en blandad könsfördelning i intervjugruppen, men detta var inte 
möjligt av flera orsaker. Det var svårare än jag hade trott att finna lärare som kunde ställa upp 
på en fyrtio minuter lång intervju. Jag ägnade mycket tid till detta, vilket gjorde att när jag väl 
fann någon som kunde ställa upp, bortsåg jag från kön. Vidare är det fler kvinnor än män som 
undervisar i svenska. Manliga intervjupersoner hade kanske kunnat ge mig en annan 
synvinkel på området, men det var tyvärr inte genomförbart. Det hade även varit intressant att 
göra observationer av lärares lektioner med elever men jag insåg snart att det var en alltför 
tidskrävande process.  
  
 
2.2 Intervjuernas genomförande 
 
Av de sju lärarintervjuerna utfördes två i Danmark med två lärare i danska (motsvarande 
svenskämnet). Då jag inte fann några större skillnader i deras svar jämfört med de svenska 
lärarnas fanns ingen anledning att särskilja de båda nationaliteterna. Jag gjorde fyra veckors 
praktik i Odense vid en skola och passade där på att göra dessa intervjuer. Den skolan hade 
årskurser från ettan till nian, vilket innebar att mina två danska intervjupersoner även 
undervisade i lägre årskurser. Detta var intressant då båda lärarna gjorde intressanta 
jämförelser mellan ”stadierna” vad gällde motivation.  
      Frågebatteriet bestod av tolv öppna frågor. Jag formulerade relativt breda frågor för att få 
en avslappnad diskussion med lärarna. Dessa frågor gav mig information jag inte hade fått 
genom frågor med fasta svarsalternativ (Hartman, 1993). Jag ställde mig först frågan om 
intervjufrågorna var utformade på det sätt som var bäst lämpat för studien. För att ta reda på 
detta lät jag den första intervjun vara en pilotintervju. Denna visade sig fortlöpa på ett 
tillfredsställande sätt, vilket gjorde att den räknades med i resultatet och inga ändringar i 
frågebatteriet gjordes. Något som däremot ändrades var mitt eget förhållningssätt till frågorna. 
Ju fler intervjuer jag genomförde, desto mer kunde jag referera till tidigare intervjupersoners 
svar och föra mer av en dialog med lärarna. Lärarna fick i god tid före intervjuerna ta del av 
intervjufrågorna för att få chans att ställa in sig på vad som skulle diskuteras. Här gavs även 
intervjupersonerna tillfälle att reflektera och i förväg fundera över vissa frågor vars svar 
kunde vara svåra att erinra sig på plats.  
      Genomförandet av intervjuerna skedde med bandspelare och varje intervju tog allt från 40 
minuter till en timma. Efter varje intervju lyssnade jag igenom inspelningen för att få en 
helhetsbild av vad som sades. Sedan skrev jag ner intervjun ordagrant för att kunna göra 
anteckningar och jämförelser intervjuerna emellan. 
                                                                 
2 Årskurs 7-9. 
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Intervjuerna gjordes på olika platser: 
 
Intervju 1: i ett grupprum på universitetet  
Intervju 2: i skolans arbetsrum 
Intervju 3: i min lägenhet 
Intervju 4: i ett klassrum 
Intervju 5: i ett konferensrum 
Intervju 6: i en kemisal 
Intervju 7: i ett grupprum 
 
Val av intervjuplats kan påverka intervjupersonen, men i samtliga fall fick lärarna själva 
avgöra var intervjuerna skulle äga rum vilket jag tror kändes avspänt för dem. Liknande yttre 
faktorer som kunde påverka var vad jag som intervjuare har för vetskap om 
intervjupersonernas bakgrund. I fem fall av sju hade jag på ett eller annat sätt sett läraren 
undervisa. Jag tror dock inte att jag lät mig påverkas av denna förkunskap när jag gjorde min 
analys av intervjuerna. Det kan snarare ha hjälp mig att ytterligare sätta mig in i lärarens 
upplevelser och erfarenheter, dock utan att påverka datainsamlingen.  
 
 
2.3 Bearbetning och analys 
 
Efter materialinsamlingen (intervjuerna) valde jag mellan att presentera resultatet genom att 
porträttera de olika lärartyperna eller att sätta upp ett antal teman och behandla dem genom de 
olika lärarnas upplevelser och göra en jämförelse däremellan. Tematisering blev mitt 
huvudsakliga val då jag ansåg att den gav mig en bredare infallsvinkel och möjlighet att få ut 
så mycket som möjligt av materialet. Det första temat av tre är dock utformat som en 
porträttering. Samtliga tre teman är baserade på intervjufrågorna.  
      Svenskämnet har en påtaglig vidd. Det ryms mycket inom ämnet och det var svårt att 
avgränsa sig vad gällde stoffet jag ville ta upp i min studie. Jag insåg att eftersom ämnet är 
brett och innefattar allt från viktiga livsfrågor till regelmässig grammatik fick även denna 
uppsats lov att behandla ämnet ur ett vidare perspektiv. Intervjupersonerna har kommit in på 
såväl djupa existentiella frågor, som hur man på mest motiverande sätt behandlar momentet 
verb med eleverna. Av den anledningen tar denna studie upp teman av olika slag. Ämnet är 
brett och brokigt och det är det jag vill gestalta. Jag jämför lärarna med varandra genom de 
olika temaområdena. Följande teman behandlas i studien: 
 
 
1. Var befinner sig lärarna? 
 
- lärarstilar 
- lärarkarriären 
 
2. Att nå eleverna 
 
- motivation 
 
3. Existentiella frågor  
 
- skönlitteratur 
- egna uppsatser 
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- eleverna vill bli sedda  
 
 
Före resultatdelen behandlas en litteraturstudie innehållande motivationsteorier och 
pedagogiska förhållningssätt till svenskan och undervisning generellt i skolan.  
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Denna litteraturdel är kopplad till det andra huvudtemat: Att nå eleverna. Detta var det 
huvudsakliga temat för examensarbetet, därav denna litteraturförankring. De två övriga 
temana växte fram under materialinsamlingen och kom att bli relevanta för uppsatsens helhet. 
Här nedan redovisar jag tre stora pedagoger med sitt ursprung från nittonhundratalet och deras 
motivationsteorier. Vidare följer även ett antal pedagoger och språkvetare från senare tid och 
deras olika undervisningsmetoder och förhållningssätt till svenskundervisningen. Jag är väl 
medveten om skillnaderna mellan de olika teoretikernas dignitet och karaktär, men jag har 
valt de teorier som ligger till grund för intervjupersonernas pedagogiska synsätt. I denna del 
drar jag paralleller till lärarnas erfarenheter och åsikter. Jag gör även ytterligare kopplingar till 
teorierna i resultatdelen. 
 
 
3.1 Célestin Freinet  
  
Läraren ska enligt pedagogen Freinet vara en handledare och rådgivare i klassrummet. Skolan 
ska vara modern och alltid arbeta i nuet och hjälpa barn till de kunskaper och färdigheter som 
tiden kräver. Skolan måste ta tillvara på barnens erfarenheter utanför undervisningen och 
använda dessa som resurser i det direkta skolarbetet (Isaksson, 1996). Detta eftersträvades av 
flera intervjupersoner, men individualiseringen sågs generellt som en tung arbetsbörda, då 
klasserna ofta är för stora och tiden inte räcker till.  
      Freinet menade också att barnet måste vara moget att ta till sig kunskap innan inlärning 
kan ske. ”Man kan inte tvinga en häst att dricka”, skriver Britt Isaksson (1996) i sin studie av 
Freinets pedagogik. Eleverna kan inte förutsätta att allt blir serverat på silverfat till dem. De 
måste inse att de ska ta ansvar för sin inlärning. Freinet förklarar sin skola som ett 
laboratorium som ska vara en arbetsskola i samklang med miljön runt omkring. ”Eleverna ska 
vara fria att helhjärtat ägna sig åt sysselsättningar som motsvarar deras vitala behov. De ska 
forska, skapa och förverkliga sina idéer. Runt sig ska de ha naturliga och kraftfulla vuxna” 
(Isaksson, 1996). Denna vision kan verka en aning naiv med tanke på att många elever med 
all sannolikhet väljer att fokusera på det de tycker är roligt, inte det de behöver utveckla. 
Freinets tankar om pedagogik är fascinerande med fokusering på att använda ”verkligheten 
som lärobok” (Isaksson, 1996).        
 
 
3.2 John Dewey  
 
Filosofen Deweys pedagogik grundar sig på att eleverna utför handlingar för att lättare ta till 
sig kunskap. ”Learning by doing” (Brophy, 1997), är bevingade ord myntade av filosofen 
själv. Han menar vidare att det inte finns någon anledning att undervisa elever i sådant som 
inte har någon relevans för dem själva. Flera intervjupersoner kritiserade detta tänkande och 
pekade på risken att stänga in elever i deras egen värld. Eleverna får på det viset aldrig nya 
kunskaper och perspektivtänkanden. Dewey hävdar att irrelevant stoff enbart skapar ett 
tillfälligt intresse som avtar med tiden. Det är, enligt Dewey, bra att presentera stoff för 
eleverna som har koppling till deras egna utvecklade intressen, mål och färdigheter. Här höll 
fler intervjupersoner med och relaterade även till egna erfarenheter av att inhämta kunskap. 
Läroplanens innehåll och inlärningsaktiviteter ska väljas med utgångspunkt i elevernas 
aktuella erfarenheter, färdigheter och behov. Det ska representeras på ett vis som är relevant 
för eleverna och som de kan ta till sig (Brophy, 1997).  
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       Dewey menar vidare att det är skillnad på att fånga elevernas intresse och behålla det. I 
intervjuguiden ingår en fråga som behandlar just detta. Lärarna får reflektera över vad de gör 
för att både fånga intresset och lyckas behålla det. De håller med om att det är två vitt skilda 
uppgifter, men är rörande överens om åsikten att det är lättare att fånga elevernas intresse i 
början av lektionen och då lyckas behålla det, än att locka fram entusiasm i mitten av en 
lektion.  

  
3.3 David Ausubel  
 
Den amerikanske psykologen och inlärningsteoretikern David Ausubel har presenterat flera 
pedagogiska riktlinjer. Han menar att det som påverkar inlärning är det som eleven redan vet. 
Han ger lärare rådet att ta reda på detta och undervisa i enlighet med det. Elevens kunskaper 
är ordnade och relaterade till varandra i en kognitiv struktur. Om den befintliga kognitiva 
strukturen är tydlig, stabil och lämpligt organiserad underlättar det inlärning och bibehållande 
av ett nytt ämnesområde (Ausubel, 1963). Följaktligen är det främst genom att förstärka 
relevanta aspekter av den kognitiva strukturen som ny inlärning och bibehållande av denna 
kan underlättas. Denna åsikt delades av flera intervjupersoner och de ansåg, liksom jag, att det 
verkade logiskt att det som man redan vet hjälper till att strukturera och forma nya kunskaper. 
Inlärning innebär alltså att nytt material relateras till individens kognitiva struktur. Detta kan 
man som lärare ha i åtanke för att lättare förstå elevernas kunskapsinhämtande.  

 
3.4 Andra relevanta teoretiker 
 
Här nedan följer motivationsteorier från teoretiker av senare tid, dock nog så relevanta i 
sammanhanget. 
      Teoretikern Christer Stensmo (1997) presenterar läraren som motivatör vars 
huvuduppgift är att hjälpa eleverna att bli ”ägare” av målen, d v s uppfatta målen som 
värdefulla, angelägna och möjliga att nå med rimlig ansträngning. Detta underlättas om 
eleverna är delaktiga vid målsättningen. En av frågorna i intervjuguiden tar upp huruvida 
lärarna låter eleverna vara med och påverka innehåll och arbetssätt. De flesta lärarna lät inte 
sina elever ha så stort inflytande över undervisningen. De påpekade att de lyssnade på sina 
elever och var lyhörda för önskemål, men de lät oftast inte elevernas vilja gå igenom. Flera 
lärare berättade att de själva satte målen för kurserna, presenterade dem för eleverna och fick 
oftast inga protester. Stensmo (1997) skriver att det på skolor kan växa fram en anda som 
oftast gynnar elevens kunskapsutveckling. Elevernas engagemang och ansträngning 
stimuleras, om de delar skolans och personalens mål för verksamheten, d v s att de har en 
gemensam uppfattning om skolans samhällsuppdrag. Eleverna måste vara delaktiga i 
målsättningsdiskussioner och utformandet av arbetsplaner. Här ställer jag mig tveksam till om 
någon av mina intervjupersoner är utövare av denna engagerande metod. 
      Stensmo (1997) skriver vidare att det finns yttre och inre motivation. Med inre motivation 
menas att målen finns inom en människa i form av behov som ska tillfredsställas, känslor som 
ska följas och resurser som kan utvecklas. Med yttre motivation menas att målen finns i den 
omgivande miljön (Skinner). Läraren ska vidare förmå eleverna att arbeta målinriktat genom 
arrangemang i den omgivande miljön. Detta förhållningssätt delas även av Freinet. Gott 
lärande samgår med en trygg och säker klassrumsmiljö. Regelbunden återkoppling (feedback) 
är en förutsättning för gott lärande. Kritik skall riktas mot konkreta elevbeteenden som eleven 
kan ändra på, inte mot denne som person. Lärares uppmärksamhet på elevernas prestationer 
kan fungera som förstärkning. Läraren med sin, förhoppningsvis, erkända status, har en 
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prestationshöjande inverkan på eleven. Att få beröm eller att erhålla någon förmån från 
läraren är en form av yttre motivation. 

       Forskning har gjorts på förväntningarnas betydelse för motivation. Stensmo (1997) tar upp 
en känd och omdiskuterad studie genomförd under sextiotalet av psykologerna Robert 
Rosenthal och Elizabeth Jacobson (1968). Den visar att de lärare som av försöksledarna 
instruerats att förvänta sig goda elevprestationer fick högpresterande elever i klassrummet. De 
lärare som instruerats att förvänta sig mindre goda elevprestationer fick lågpresterande elever. 
Prestationsmotivation formas alltså i samspel mellan lärare och elever. Man bör tro på sina 
elever och förutse att de kommer att klara den aktuella arbetsuppgiften. Det är naturligtvis 
viktigt att ta sina elevers arbete på allvar. En lärare poängterade vikten av att bedöma och 
kommentera sina elevers uppgifter så att de får den återkoppling de behöver för att utvecklas.  

   
  

Jere Brophy (1997) talar om meningsfullhet i undervisningen. Han menar att även om man 
som lärare har satt upp meningsfulla mål för sig själv och eleverna, måste eleverna känna att 
stoffet är meningsfullt och något att lära för livet. ”Eleverna blir inte motiverade att lära om 
stoffet är relaterat till poänglösa aktiviteter, såsom repetitioner av redan inlärd fakta, 
memorering av meningslösa ting för ingen nytta, kopiering av termer som aldrig används i 
vardagslivet” (Brophy, 1997). Han poängterar vidare vikten av att sätta upp mål för eleverna:  

        
 1.   Sätt upp rimliga mål. Det går inte att ständigt ställa för höga krav hos eleverna.  

 2.   Sätt upp specifika konkreta mål när ämnet kan verka ointressant och tjatigt. 

3. Sätt upp målen innan eleverna har fått erfarenhet av stoffet. Det är annars lätt att eleverna 
börjar sätta upp sina egna mål.  

 
En av intervjupersonerna tog upp den andra punkten i sin redogörelse för hur hon utvecklar 
elevernas skrivförmåga. Hon talar om ”punktinsatser” i elevernas skrivuppgifter. De får 
specifika mål att endast fokusera på till exempel personbeskrivningar i sin text. I nästa 
uppgift ligger fokus på något annat. Detta var enligt denna lärare rimliga krav på eleverna 
som på ett mer avslappnat sätt kunde prestera bättre. Brophy (1997) tar vidare upp en teori om 
att ge enkla instruktioner till eleverna (Brophy, 1997, s. 75). Han menar att man ska dela upp 
uppgiften i deluppgifter. Eleverna minns annars inte alla instruktioner och kan få en känsla av 
hopplöshet. Han ger rådet att placera eleverna längst fram och ha ögonkontakt med dem som 
lärare. Man ska vidare ge extrauppgifter som ger känslan att inlärningen är under utveckling 
och uppmuntra till bättre betyg. ”Att ha god kontakt med andra lärare som har samma elever 
är ett måste så att man är överens om hur inlärningen ska gå till och är insatt i utveckling och 
eventuella problem kring eleven” (Brophy, 1997).       

  
 
Poul Erik Jensen (1983) tar upp tre faser i vilka undervisning ska bedrivas. Den första fasen 
i undervisningen är att aktivera eleverna med problem som är utmanande och krävande, utan 
att vara för svåra. Barnens nyfikenhet ska aktivera utforskandet. I andra fasen ligger uppgiften 
på läraren i fokus: att  uppehålla intresset – bibehålla det. Eleven måste nu känna att 
utforskandet är fruktbart. Slutligen ska läraren leda utforskandet så att eleven förs fram till ett 
meningsfullt och rimligt mål. Det är viktigt att eleverna har ett mål för att få en meningsfull 
inlärning. Annars vet de inte vad de anstränger sig för. Jensen (1987) menar att läraren kan 
låta eleverna själva formulera delmål i undervisningen men läraren sätter upp de stora målen. 
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Eleverna måste dock se en relation mellan delmålen och huvudmålet. Huvudmålet får heller 
inte kännas för långt bort.  
     
 
Ulrika Tornberg (2000) har i sin metodikbok för språklärare delgett flera bra undervisnings-
metoder och motivationsargument. Hon menar att hur genomtänkt en kursplan än är, hur 
engagerat ett läromedel än är skrivet och hur pedagogiskt skickligt en lärare än presenterar sin 
undervisning, så är det ändå alltid inom individen, d v s inläraren, eleven själv, som 
tolkningen, bearbetningen och inlärningen sker. Detta förhållningssätt vill jag koppla till två 
intervjupersoner som poängterade hur viktigt det är att eleven lär sig lära, och i synnerhet att 
hon själv förstår vikten av det. Men Tornberg (2000) hävdar ändå att undervisningen inte är  
meningslös om detta inte går att uppnå. Hon menar att eleven med lärarens hjälp klarar av mer 
än den skulle göra på egen hand. Vygotskys teori om vikten av läraren som ’dörröppnare’ till 
nya kunskapsområden är central (Tornberg, 2000, s. 13).  
      Tornberg tar också upp Bartletts pedagogik från 30-talet (Tornberg, 2000, s. 13) vars 
pedagogik hon inspireras av. Han menade att vårt minne och det vi kan förstå och uppfatta är 
präglat av vår personlighet, våra tidigare erfarenheter och den kunskap vi har. Vi kan inte 
minnas något som saknar mening för oss. Man försöker därför koppla ny kunskap till 
gammal. Människan strävar efter att se sammanhang, och vill tolka information med 
utgångspunkt från det hon redan vet. Denna teori har vi läst om ovan. Ausubel är ett klart 
exempel på en pedagog med samma förhållningssätt. 
 
 
Slutligen tar jag upp Fredrik Lindström (2000) - ingen pedagog, men dock språkvetare. Han 
tar i sin bok Världens dåligaste språk upp dagens föräldrar som i allt lägre utsträckning 
samtalar med sina barn. Han hävdar att den genomsnittlige föräldern samtalar endast åtta 
minuter om dagen med sitt barn, vilket visar på en drastisk minskning de senaste femtio åren. 
En stor del av det talade språket vi möter idag kommer från TV och annan media. Detta kan 
leda till risken att unga människor stavar orden som de uttalas, till exempel: ”jag ä”. Två 
intervjupersoner tar upp detta och är övertygade om att elevernas språkliga medvetenhet har 
minskat genom åren på grund av för lite samtal med föräldrarna. 
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4. RESULTAT 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuundersökningen. Resultatet redovisas utifrån tre 
teman. Denna tematisering, baserad på intervjufrågorna, gjordes efter samtliga intervjuer och 
behandlar i stort sett alla intervjufrågor. Ett antal frågor hade huvudsakligen som syfte att låta 
intervjupersonen ”komma in” i ämnet och att få igång en diskussion. Mitt första tema, Var 
befinner sig lärarna?, är en presentation av vilka intervjupersonerna är och var de befinner sig 
i sin lärarkarriär. Det andra temat, som behandlar ämnet motivation i svenskundervisningen, är 
mer omfattande än det tredje, då det är huvudtemat i uppsatsen. De tre temaområdena är: 
 
1. Var befinner sig lärarna? 
2. Att nå eleverna 
3. Existentiella frågor utifrån skönlitteratur och uppsatser 
 
 
4.1 Tema 1 – Var befinner sig lärarna? 
 
Underlaget för detta tema baseras på stoff från följande frågor i intervjuguiden: 
 
• Har du lagt om stil och uppläggning av lärarjobbet under lärarbanans gång? 
• Vilka förändringar vore önskvärda för att ditt jobb skulle kännas mera tacksamt? 
 
De sju intervjuade lärarna befinner sig naturligtvis i olika faser i livet. Sex av sju har varit 
verksamma som lärare i ungefär tjugo år. En lärare står vid sidan av denna kategori och hon 
har relativt nyligen startat sin lärarbana och har endast varit verksam ett år som heltidsanställd 
lärare. Denna avvikelse gav mig möjlighet att se hur en ny lärare ser på svenskläraryrket 
jämfört med mer erfarna lärare. Fem av sju intervjupersoner befinner sig i 45-årsåldern, den 
relativt nya läraren är tjugofem år och den återstående är närmare sextio år. Den sistnämnda 
började dock sin lärargärning som fyrtioåring. Förutom dessa åldersmässiga skillnader skiljer 
sig intervjupersonerna åt vad gäller undervisning och synen på sig själv som lärare. Här nedan 
följer en redogörelse av lärarnas perspektiv på sin undervisning och hur deras förhållningssätt 
har förändrats genom åren. Jag har lagt upp detta tema på ett sätt som skiljer sig från de 
efterföljande. Här presenterar och porträtterar jag en lärare i taget, detta för att samtliga lärare 
har olika livshistorier och befinner sig på olika stadier i livet. Jag gör även vissa jämförelser 
och drar paralleller intervjupersonerna emellan. Av praktiska skäl har jag valt att ge 
intervjupersonerna varsitt fiktivt namn.  
 
 
4.1.1 Lärare 1: ”Siv” (45 år, arbetat som lärare i 20 år) 
 
Självkänsla – grunden till inlärning 
 
Denna lärare undervisar även i so-ämnen och anser det vara en mycket passande kombination 
med svenskämnet. Hon får ofta tillfälle att integrera ämnena och kan göra jämförelser samt 
dra paralleller. Detta gör undervisningen mer meningsfull för eleverna då de ser att det som 
tas upp i svenskundervisningen även återkommer i till exempel religionskunskapen. På Sivs 
skola behöver en stor del av eleverna jobba med självkänslan, vilket är en förutsättning för att 
kunskap ska kunna tillägnas. Av den anledningen arbetar hon mycket med elevernas 
baskunskaper. Hon hävdar att dessa elever inte kan ta till sig den kunskap de borde ha på 
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deras nivå, utan att ha den elementära tryggheten i botten. Eleverna är heller inte redo att nå 
upp till dessa kunskaper om de inte är mogna för den. 
 
 
Elevernas olika behov 
 
Denna lärare anser jag vara inspirerad av Freinets tankar om att eleven måste vara redo och 
mottaglig innan kunskap kan tillgodogöras samt att det måste finnas ett behov för inlärning. 
Siv försöker alltid plocka fram det som är av verkligt behov hos eleverna. Denna 
individualisering är självklart idealet, men både tids- och ambitionskrävande. Hon var den 
enda av intervjupersonerna som direkt hävdade att elever lär sig på olika sätt och genom olika 
metoder. Hon belyser de sju intelligenserna (Gardner, 1998) och dess innebörd. Siv är helt 
övertygad om att vissa elever lär sig bäst genom att lyssna och sitta still, samtidigt som andra 
måste röra sig och göra saker med händerna för att tillägna sig kunskap. Denna medvetenhet 
hjälper henne som lärare att tillgodose elevernas behov, vilket underlättas av att hon 
undervisar mindre grupper.  
 
 
Flexibilitet och känsla 
 
Under årens lopp har Siv blivit mindre strukturerad än vad hon var när hon började sin 
lärarbana. I början jobbade hon mycket med att få alla att göra samma sak i klassrummet. 
Detta är idag en omöjlighet och även onödigt, då hon har möjlighet att individualisera. Hon 
berättar också att hon förr fokuserade på skriftlig framställning snarare än muntlig. Idag ser 
hon den muntliga delen av svenskämnet som mest primär. Det är viktigt att kunna uttrycka sig 
väl och att våga tala. Hon erinrar sig också att hon inte arbetade lika mycket med 
skönlitteratur när hon började arbeta som lärare. Nu känner hon sig säkrare och kan hantera 
ämnet. Generellt sett har Siv i sin lärarroll märkt att hon nu kan ”känna av” klassen på ett 
annat sätt än när hon var nyutexaminerad. Hon har nu lättare för att se behoven hos eleverna 
och besitter nu även egenskapen att vara flexibel: att kunna ändra sin tänkta planering om den 
av någon anledning inte verkar fungera. På frågan vilka förändringar hon skulle önska svarar 
Siv att hon vill att barnen ska ha med sig mer hemifrån vad gäller livskunskap och harmoni. 
Om barnen redan hade tillägnat sig detta kunde lärarna i större utsträckning lägga mera energi 
på kunskapsförmedling.  
 
 
4.1.2  Lärare 2: ”Britt” (45 år, arbetat som lärare i 20 år) 
 
Envis med ett lugn som färgar av sig 
 
Britt är en envis lärare som inte ger upp om hon har bestämt sig för något. Hon är medveten 
om att alla elevgrupper inte fungerar på samma vis, och hon har också egenskapen att avgöra 
vad hon kan kräva av hennes olika klasser.  
 
 Jag är ganska sträng. Jag ger mig liksom inte. Jag vill att dom ska. 
 
Britt berättar dock att hon flera gånger har ”kört huvudet i väggen”, men att hon trots detta 
inte ger upp. Hon har ändrat sin undervisningsmetod efter besvikelser och nederlag. För att 
nämna en förändring är inte hennes mål längre att allt ska vara roligt. Hur spännande och 
lekinspirerad lektionsplaneringen än kan verka så finns det alltid några elever som tycker 
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motsatsen. Denna åsikt kopplar jag direkt till Tornbergs (2000) teori om att tolkningen av ett 
arbetsmaterial alltid ligger hos eleven. Britt satsar nu mera på fokuseringen av elevernas 
behov. Vidare vill hon att eleverna ska fokusera på det hon säger som lärare – inte på henne 
som person. Britt utstrålar ett lugn som troligtvis smittar av sig på hennes elever. För att få en 
harmoni i sin undervisning ser hon alltid till att ha en lugn början och ett lugnt slut på 
lektionerna. Hon tycker det är viktigt att som lärare ha egenskapen att vara flexibel och kunna 
omstrukturera.  
 
 
Vänlig men bestämd 
 
Under sin tjugoåriga tid som lärare har hon ändrat undervisningsmetoder ett antal gånger. 
Hennes ”stränghet”, eller ”bestämdhet” som hon sedan kallar det, har kommit med åren. Som 
nyutexaminerad minns hon att hon hade en tro på snällhet. 
 

Jag trodde: ”Bara jag är snäll så går allt bra”, så jag gick ut med ett leende. Det är klart man ska 
vara snäll men jag tror att man får vara rätt så sträng i början och sedan släppa efter. Jag tror 
man vinner på det. 

 
Hon anser vidare om hennes aktuella situation, att för mycket energi går åt till de områden 
som inte rör undervisningen. Denna åsikt delas av flertalet intervjuade lärare. Arbetsuppgifter 
utöver undervisningen är till exempel utvecklingssamtal, elevvårdskonferenser och föräldra-
kontakter. Britt anser självklart att dessa delar är en del av lärarjobbet men menar att det har 
svällt ut och tagit en alltför stor bit av arbetet. Hon skulle önska att hon fick jobba mer med 
det pedagogiska och det kreativa gällande kunskapsförmedlingen.  
 
 
4.1.3 Lärare 3: ”Lena” (45 år, arbetat som lärare i 20 år) 
 
Låter sig tjata 
 
Denna lärare har jag själv haft under min högstadietid. Lena är svensk- och engelsklärare och 
hon undervisade mig i ämnet engelska. Det var intressant att ta del av hennes perspektiv av  
läraryrket, med tanke på att jag hade vissa förkunskaper om hennes lärartyp. Hennes egenskap 
att vara envis hade inte försvunnit, och hon betonade gång på gång vikten av att inte ge upp 
om hon som lärare har bestämt något. Samtidigt som hon avskyr att tjata så inser hon att det 
är ett måste om vissa elever ska prestera något. Tjat kan också vara resultat av att elever vill 
bli sedda. Elever kan provocera för att få uppmärksamhet. Lenas ”tjat” och envishet kan 
kännas igen i Britts lärarstil som heller inte ger upp innan eleverna har gjort sitt bästa. Lena 
arbetar mycket med punktinsatser och tror att repetition och upprepningar utvecklar eleven. 
 
 Man får väl hoppas att droppen urholkar stenen.   
 
Hon ger eleverna delmål och kan be en elev att i uppsatser fokusera enbart på 
personbeskrivningar. Här drar jag en parallell till Brophys (1997) teori om detta.  
 
 
Från lärobok till variation 
 
Under årens lopp har Lena ändrat sin lärarstrategi på olika vis. Jag blev lättad när hon 
berättade hur hon idag inte följer läroböckerna i svenska och engelska i samma utsträckning 
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som tidigare. Under min tid på högstadiet var det generellt sett mer vanligt att utgå från en 
viss lärobok. Hon berättar också att det lästes mer skönlitteratur förr. Anledningen till 
minskningen av läsning anser hon vara det ökade intresset för datorer. Hit kopplar hon också 
åsikten att barnen inte fantiserar lika mycket idag. Hon menar att det inte krävs lika mycket 
fantasi längre, då allt serveras på silverfat via tv- och dataspel. Hon försöker få in fantasi i 
undervisningen men det är svårt för eleverna att ta till sig då det inte är bearbetat sedan 
tidigare stadier.  
 
 
Tung arbetsbörda 
 
Besvikelserna för Lena är främst det som egentligen inte har med undervisningen att göra.  
 

Det är så mycket som vi ska göra; Det krävs av dig att du borde ha utbildning i psykologi, i 
sociologi, i socialkunskap, i polismanskap, i sjukvård, allt, allt ska du fixa som lärare. Det gör 
man inte.  Av överlevnadsskäl så måste man dra ner på ambitionerna.  

 
Hon är också besviken på att grupperna blir större och att eleverna inte mår bättre av det. 
Lena påpekar att det på pappret ser ut som att hon inte arbetar heltid, trots att hon sliter som 
om hon arbetade två heltidstjänster. Hon har ofta en känsla av att hon lägger ner hela sin själ i 
arbetet utan att få så mycket igen. För att arbetsbördan ska bli mindre måste resurser sättas in 
för eleverna redan under lågstadiet, menar Lena. Idag kommer flera elever till sjunde klass 
utan att kunna läsa. Lena menar att det är bättre om eleven går tredje klass två gånger om, i 
stället för nionde klass. Det bör inte vara så att elever i de högsta årskurserna i grundskolan 
ens har svårigheter med att läsa, tillägger Lena. Vidare ser hon också med skräck på hur 
föräldrar i allt högre utsträckning inte klarar av föräldraskapet. Lena använder till och med 
ordet ”abdikerar”. Detta är enligt Lena den största orsaken till varför elever inte presterar det 
som förväntas av dem i svenskundervisningen. 
 
 
4.1.4 Lärare 4: ”Rebecka” (40 år, arbetat som lärare i 20 år) 
 
Elevernas självkänsla – grunden till inlärning 
 
Rebecka undervisar i svenska och ”sven”, som är en kurs för de elever som inte läser franska 
eller tyska. Hon arbetar på en skola där många elever behöver utveckla sin egen självkänsla. 
Ett stort antal elever lever under svåra sociala förhållanden som ger dem sämre förutsättningar 
i skolan. ”Inget barn är intresserat av stavningsregler och grammatik om dess inre är 
kaotiskt”, hävdar hon bestämt. Här ser jag tydliga paralleller med Sivs lärarfilosofi och 
likheter med den skola hon arbetar på. Rebecka är bestämd men har samtidigt en vänlig och 
lugn framtoning. Hon betonar att hon inte vill vara som en extrakompis till eleverna. Hon vill 
vara en trygg vuxen som kan hjälpa dem till utveckling. Vidare håller hon med så gott som 
samtliga intervjupersoners åsikt om att hon är så mycket mer än lärare. Detta belyser faktumet 
om svenskläraryrkets mångfald, eller rättare sagt läraryrkets mångfald. Lars Naeslund (1991) 
tar upp läraren som uppfostrare i moral. Denna roll har tagits av samtliga intervjupersoner, 
vare sig de vill det eller inte.  
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Medveten undervisning 
 
Rebecka har arbetat i snart tjugo år som lärare och hon har ändrat sin lärarroll utan att 
egentligen reflektera över det. Det är tydligt att hon under intervjun finner det intressant att 
fundera över hur hon faktiskt har ändrat på metoder och strategi. Hon är helt övertygad om att 
hon idag är mera medveten om sitt undervisningsstoff. Hon vet varför hon vill presentera just 
det materialet och vad hennes mål och syfte är. I början kunde hon ta upp områden som 
egentligen inte gav eleverna så mycket kunskapsmässigt. Förr var vissa moment självklara att 
ta upp i klasserna men vad det egentligen gav kan hon idag inte svara på.  
 
 
Improvisation och variation  
 
Rebecka har också ändrat sitt förhållningssätt i avseendet att inte stanna kvar i ett 
arbetsområde för länge. När det är uttömt ska det lämnas annars finns det risk för att både 
klassen och läraren tappar gnistan och undervisningen saknar liv. Märker hon att eleverna blir 
okoncentrerade under en lektion har hon idag inga problem med att improvisera och hitta på 
något helt annat än planerat under lektionstid. Denna flexibilitet har gett henne mycket. 
Rebecka betonar även vikten av att ta vara på det eleverna säger. De har många gånger tankar 
och funderingar som kan lägga grunden för undervisningen många gånger. I början var hon 
mer styrd och skrev ner en minutiös planering för allt som skulle hända under lektionen. Det 
gör hon aldrig idag och det gläder mig som blivande lärare att höra! 
 
 
4.1.5 Lärare 5: ”Nina” (25 år, arbetat som lärare i två år) 
 
Ambitioner och arbetsglädje 
 
Denna lärare skiljer sig från samtliga av de andra intervjupersonerna i yrkeserfarenhet. Hon 
undervisar förutom i svenska, även i engelska och tyska. En påtaglig skillnad i Ninas 
lärarstrategi jämfört med de andras inställning till yrket är hennes fokusering på 
undervisningen. Hon lägger sin huvudsakliga energi på att lägga upp lektionsplaneringar och 
dess problematik snarare än på arbetsuppgifter utanför klassrummet. Nina vet anledningen till 
detta och förklarar att det inte finns energi till allt i början. Hon berättar att man som ny lärare 
måste hålla sig flytande. Detta gör hon genom att ta till sig så mycket tips och hjälp hon kan 
från kollegor. Nu känner hon att hon har en tryggare grund att stå på både vad gäller 
självkänslomässigt och sin undervisning. Nina påpekar också faktumet att eleverna inte 
öppnar sig för en ny lärare som för en lärare de känner väl. Av den anledningen kan hon inte 
ta på sig speciella elevfall, vilket hon för tillfället är tacksam för. Hon är dock medveten om 
att detta kommer att öka med åren. Övriga lärare talade i högre utsträckning om elevernas 
sociala problem och lärarens svåra situation vad gäller arbetstider och bristande resurser. Nina 
talar med entusiasm om vilka undervisningsmetoder hon tycker är mest lämpliga och hur hon 
med små knep lyckas motivera sina elever. Självklart tar hon upp problematiken som rör 
sociala frågor, men kontrasten är tydlig.  
 
 
Eleverna i fokus 
 
Nina anser att hon har hunnit ändra sin lärarstrategi under sin korta tid som lärare.  
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Precis när jag kom ut tänkte jag: ”Jag ska få med mig alla elever och alla ska tycka att det är kul 
och de ska vara motiverade. Jag ska hitta ett sätt att motivera alla mina elever”. Nu vet jag att det 
inte går. Man måste dra en gräns någonstans, annars funkar man inte, annars orkar man inte. 

 
Denna reflektion gör hon med ett leende på läpparna och tänker tillbaka på sin naiva vision, 
som för all del de flesta av oss har! Nina berättar att hon idag är mer realistisk och inser sina 
begränsningar. En vanlig inställning i början av lärarbanan är att man som lärare fokuserar 
mer på sig själv och sina handlingar i klassrummet än på elevernas inlärning och utveckling. 
Nina kan med glädje konstatera att hennes fokus helt klart har förts över på elevernas 
handlingar, där det i regel ska vara. Hon var i början mer uppslukad av sina egna lektioner 
vilket kunde medföra att hon inte reflekterade över om undervisningsstoffet egentligen var 
lämpligt för klassen.  
      De reflektioner Nina gör kring sin första tid som lärare finner hon mycket stimulerande. 
Hon blir påmind om det omfattande arbete som lades på reflektioner kring sin egen utveckling 
på lärarutbildningen. Hon skulle önska att det fanns tid avsatt för detta idag, då det är viktigt 
att stanna upp och tänka till över sin egen lärarroll och därmed sin egen utveckling. Visst kan 
detta diskuteras i kollegiet men det sker inte under ordnade formella former.    
 
      
4.1.6 Lärare 6: ”Mette” (40 år, arbetat som lärare i 15 år) 
 
Estetiskt förhållningssätt och en god relation 
 
Detta är en av de två lärare jag intervjuade i Danmark. Mette arbetar på en skola med 
årskurser från ett till nio. Den lägsta årskursen hon undervisar är klass sex. Hon tar upp många 
intressanta jämförelser mellan de olika årskurserna. Förutom ämnet danska (motsvarande 
svenska) har hon lektioner i slöjd, drama och bild. Mette har ett estetiskt förhållningssätt i sin 
undervisning och arbetar mycket med teater och improvisation. Hon är levnadsglad och 
brinner för sina ämnen. Hon är human i sina åsikter kring undervisning. Om hon själv som 
lärare inte mår bra, blir hennes lektioner knappast givande för eleverna. Det smittar av sig på 
eleverna då hon känner dem så väl. Hon påpekar ett antal gånger vikten av att skapa en god 
relation i klassen, i synnerhet för att gynna danskundervisningen som har en så utpräglad 
koppling till personligheten. Hon berättar om en av hennes klasser där en elev avled av en 
sjukdom. Klassen lade mycket tid till att diskutera och bearbeta sorgen efter kamratens 
bortgång. Detta gjorde att relationen i klassen stärktes och Mette fick känslan av att klassen 
efter detta kunde föra mer mogna diskussioner om i princip vad som helst.  
 
 
Ett äkta intresse 
 
Mette har under årens lopp utvecklat ett brinnande intresse för sina ämnen vilket har gjort 
henne mer självsäker. Hon anser också att danskan (motsvarande svenska) är det viktigaste 
ämnet i skolan. Hon minns att hon i början av sin lärartid planerade allt in i minsta detalj: vad 
hon skulle säga och vad eleverna skulle göra. Detta hade hon fått lära sig på lärarutbildningen 
och så skulle det vara. Där hade hon också fått mycket tips på undervisningsmetoder. Idag vet 
hon varför de tips hon fick under utbildningen är bra, inte bara att dom är bra. Denna 
medvetna undervisning kopplar jag till Rebeckas förhållningssätt till val av undervisnings-
stoff. Dessa lärare vet varför de väljer att behandla ett visst område då de själva ser en 
relevant koppling och syftet med det.   
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4.1.7 Lärare 7: ”Mirje” (60 år, arbetat som lärare i 20 år)  
 
Med fötterna på jorden 
 
Mirje är den andra danska intervjupersonen. Hon undervisar förutom danska även religion och 
engelska. Mirje skiljer sig från övriga intervjupersoner i det avseendet att hon började arbeta 
som lärare vid en ålder av fyrtio år. Hon berättar att hon när hon började lärarutbildningen var 
färdig med sin utveckling av sina tankar om sig själv. Av den anledningen anser hon sig inte 
ha ändrat sig i sin lärarroll under årens lopp.  
 

De förväntningar jag hade var reella. Som äldre är man också bättre på att förutse problem. 
 
Hon finner det givande att undervisa i religion och danska som ämneskombination. I 
religionen behandlas flera ämnen som även aktualiseras i skönlitteraturen. Mirje anser att 
kopplingar mellan ämnen ökar meningsfullheten för eleverna då de får ett vidare perspektiv i 
olika frågor. Dessa tankar kopplar jag direkt till Ausubels teori om meningsfull inlärning 
(Ausubel, 1963). De kunskaper man redan har kan lätt kopplas till ny och i det här fallet i ett 
annat ämne. Hon har en stark självkänsla och det är tydligt att hon vet hur hon vill arbeta. 
Hennes kunskaper om litteratur och kultur är imponerande och hon ägnar inte mycket tid till 
planering då allt redan finns inom henne.  
 
 
4.1.8 Några kopplingar och slutsatser 
 
Samtliga intervjupersoner förutom den sistnämnda, Mirje, ansåg sig ha ändrat sin lärarstil 
under årens lopp. Flera känner tydligt hur de har gått från struktur och planering till 
flexibilitet och säkerhet. Någon hade funderingar över varför det ännu inte fanns lika mycket 
tid till alla arbetsuppgifter, men konstaterade att det berodde på en ökad grad av sociala 
problem  utanför skolan. Det fanns ett gemensamt missnöje gällande bristande resurser på 
arbetsplatsen. Detta problem gav många svåra situationer som inte skulle förekommit i lika 
hög utsträckning för tjugo år sedan.  
      Ytterligare paralleller intervjupersonerna emellan redovisas i nästkommande teman. 
 
 
4.2 Tema 2 - Att nå eleverna 
 
Underlaget för detta tema baseras på stoff från följande frågor i intervjuguiden: 
 
• Vilket stoff och vilka övningar är tacksammast/otacksammast i svenskan? 
• Ge exempel på hur man kan skapa motivation i svenskämnet! 
• Hur motiverar man de allra skoltröttaste? 
• Har du några särskilda knep för att (a) väcka elevernas intresse så att de kommer igång? 

Finns det knep för att (b)  bibehålla intresset så att inte eleverna tröttnar eller ger upp? 
• När låter du eleverna påverka innehåll och arbetssätt? 
 
 



 23 

4.2.1 Tacksamt/otacksamt stoff i undervisningen 
 
Lärarna hade olika åsikter om de områden i vilka det var lättast respektive svårast att motivera 
eleverna. Vad gäller svårmotiverade och otacksamma områden nämndes språk- och 
litteraturhistoria, ordkunskap och dikter. Men samtidigt nämndes samtliga av dessa områden 
under rubriken lättmotiverat och tacksamt stoff av andra lärare. Att detta är mycket 
individuellt och beroende på lärarens intresse, blev här ett faktum. Här följer två vitt skilda 
åsikter om hur grammatik upplevdes bland lärarna: 
 

Grammatik tycker eleverna är skönt många gånger därför att det är ordning, det är ganska enkla 
regler, man kan plugga, man kan testa att man har förstått… 
 
Man ska aldrig säga att man ska börja jobba med grammatik, för då dör dom bara av ordet.  

 
Samtliga lärare tyckte dock att grammatik upplevdes lättmotiverat när arbetsområdet väl hade 
påbörjats. Problemet verkade oftast vara att inleda momentet. Lärarens motivationsteknik i 
grammatik, och andra områden med för den delen, skiftar beroende på vilken klass och skola 
läraren undervisar. Handlar det om en klass där hälften av eleverna inte har godkänt i 
kärnämnena är det inte lämpligt att stå vid katedern och rabbla grammatiska termer. Här gäller 
det att göra klart för eleverna att baskunskaperna är det viktigaste och det som de kan luta sig 
emot. En av lärarna motiverade sin klass på följande vis: 
 

Om ni ska klara er i livet så måste ni kunna läsa och skriva och inte göra syftningsfel så att andra 
förstår, så att ditt budskap går fram. För att kunna lära er det måste ni ha ett visst förråd av 
termer. För att jag ska kunna tala om hur man undviker syftningsfel så måste ni kunna dessa 
termer.   

 
Under frågan ”tacksamt stoff att ta upp i undervisningen” pekade många lärare på vikten av 
att koppla lektionsinnehållet till elevernas vardag och därmed verkligheten (Dewey). Två  
lärare tog upp ett arbetssätt som på en skola kallades ”tema arbetsliv” där eleverna hade fått 
jobba på en fiktiv fabrik. Till detta krävdes en mängd förberedelser såsom att skriva 
arbetsansökningar och gå på arbetsintervjuer. Detta kändes motiverande för eleverna då det 
var verklighetsanknutet. Att låta eleverna gå ut i arbetslivet, så kallad PRAO, upplevs av både 
lärare och elever som mycket positivt. Genom denna praktik får eleverna smak på hur livet 
och verkligheten ser ut. Eleverna kommer till insikt om att det man lär sig i skolan faktiskt är 
av nytta i framtiden. 
 

Det kanske inte är så dumt att läsa en tidning så man kan vara med och snacka vid kaffebordet, 
eller får jag en instruktion på jobbet så måste jag för tusan kunna läsa den. 
 

      Även skönlitteratur upplevs av lärarna som relativt lättmotiverat i klasserna. Att läsa högt 
för eleverna ansågs av många som nyttigt då det är viktigt att ha förmågan att lyssna aktivt 
och måla upp en bild framför sig av bokens innehåll. Flera intervjupersoner nämnde även 
temat sagor som tacksamt stoff i svenskundervisningen. Frågan kan dock dyka upp från elever 
om varför de ska läsa sagor. Följande argument gavs av en av lärarna: 
 

Det finns något allmängiltigt för alla människor – en värdegrund och en uppfattning om etik och 
moral som faktiskt är samma här som borta i Kina eller Afrika. I sagorna ser vi att människor 
tänker rätt så lika och har samma föreställningar om hur man ska vara mot andra, det onda och 
det goda… 
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      Många lärare betonar vikten av att snappa upp elevernas önskemål och bejaka deras 
kunskapsbehov. Några elever till en av intervjupersonerna bad om att få jobba med 
ordkunskap då de ville utveckla sitt ordförråd och uttrycka sig på ett finare sätt.  
      En av intervjupersonerna lägger stor vikt på att belysa alla nya ord som kommer upp i 
klassrummet. Hon menar att på det viset skapas en lust hos eleverna att lära sig nya ord då de 
märker att det är mycket de inte kan och har behov av att kunna, inte minst för att kunna följa 
med i undervisningen. 
 
 
4.2.2 Motivationskriterier 
 
Frågan ”hur man skapar motivation i svenskämnet” är naturligtvis individuellt från lärare till 
lärare och varierar från område till område och från klass till klass. Jag kommer här att ta upp 
två huvudsakliga drag i intervjupersonernas motivationskriterier i sin undervisning, vilka är 
värda att lyftas fram. Jag presenterar detta dels med hjälp av citat från intervjupersonerna dels 
med en egen kommentar. 
 
 
Progression 
 

Såsom du talar när du går i lågstadiet, så kan du inte fortsätta tala. Du blir inte trodd, du kan inte  
få fram dina åsikter, det finns ingen som lyssnar på dig. Med dina kunskaper från mellanstadiet i  
svenska kan du inte formulera brev när du ska kontakta myndigheter, när du ska söka jobb. Ditt  
språk måste växa i samma utsträckning som du gör, både i kroppen och mentalt.  

 
Detta argument tar en lärare till då en elev hävdar att han/hon ”har skrivit” eller ”är färdig” 
och eleven inte har presterat det som krävs. Argumentet är kopplat till verkligheten och tas, 
enligt läraren, oftast på allvar av eleven. Denna verklighetsförankring ökar meningsfullheten 
för eleverna och de kan lättare inse vikten av att utveckla sitt språk. Eleven ska inse att 
inlärning, läsning och skrivning måste utvecklas för att deras språk ska kunna anpassas till det 
som kommer krävas av dem i framtiden.  

 
Baskunskaper 
 

Vissa saker behöver man ju kunna för att sen kunna lära sig andra saker.  
 

Eleverna behöver ha med sig lite i bagaget. 

Svenskan är basen till många andra skolämnen. Man behöver kunna läsa och skriva för att 
kunna förstå vad som står i kemiboken eller för att lära sig ett främmande språk. En god läsare 
klarar oftast andra ämnen bättre än en oerfaren läsare. En lärare talade om ämnet svenska, och 
då i synnerhet grammatik, som en ”genväg” eller ett ”redskap” till andra ämnen. Om man kan 
de grammatiska termerna i svenska är det självklart en fördel då samma termer förekommer i 
undervisning i främmande språk.  
      Vardagssituationer i livet kräver att man kan läsa, skriva och uttrycka sig på ett sätt som är 
tillräckligt för situationen. Pojken i sjuan som vill bli fotbollsproffs måste inse att han måste 
lära sig läsa och skriva för att kunna se var han ska skriva under på kontraktet. Språket 
utvecklas när det används i meningsfulla sammanhang (Malmgren & Thavenius, 1991). Om 
eleverna inser att de faktiskt kan använda sina kunskaper senare i andra syften än i 
svenskundervisningen blir inlärningen mindre mekanisk och onaturlig. Det finns de 
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femtonåringar som tror sig veta vad de vill ägna sig åt i framtiden, men realistiskt sett finns 
det inte många som vid så tidig ålder har bestämt sig för sitt framtida yrke. Vilken profession 
eleven än väljer krävs baskunskaperna i svenska. 
 
 

 4.2.3 Metoder för motivation 
 
Dessa två argument ovan för motivation i svenskan är de största gemensamma områden 
intervjupersonerna tog upp. I dessa döljer sig en mängd konkreta tips på hur de går tillväga för 
att väcka elevernas intresse i början av en lektion och hur de gör för att bibehålla intresset. 
Även när det gäller att åter fånga upp en ”förlorad klass” under en lektion har 
intervjupersonerna många intressanta knep. Med ”förlorad klass” menar jag en klass som av 
någon anledning under en lektion förlorar lust eller motivation att lära.  
 
 
Entusiasm och inspiration 
 
En lektion kan enligt en av intervjupersonerna ses som ett överraskningsmoment. Man bör 
inte avslöja allt från början och man ska hela tiden peppa eleverna och uppmuntra till att 
utforska och lära, ansåg denna lärare. Hon använde sig mycket av bilder och musik i 
undervisningen. Hon introducerade till exempel Bellman genom att spela Märk hur vår 
skugga med Mikael Thåström. Denna moderna version (som kanske inte känns igen av 
dagens ungdomsgeneration) verkade fånga eleverna på ett sätt som gjorde dem nyfikna och 
inspirerade. Intervjupersonen ansåg dock att högstadieåldern var svår att motivera i stort: 
 

Årskurs 7, 8, 9… det är en ganska odisciplinerad ålder, både ansvarsfri och ansvarslös. Många 
behöver den där stöttningen med pekfingrar. 

 
 Det gäller att komma in i klassrummet och vara entusiastisk och inspirerande. Flera lärare 

använde uttrycken ”att hålla eleverna vid liv”,  ”att inte tappa greppet” och ”att inte förlora 
eleverna”. I samband med dessa uttryck gav de tips som att visa sin entusiasm, variera 
undervisningen och att vara flexibel. Denna flexibilitet innefattade, enligt intervjupersonerna, 
förmågan att bryta undervisningen vid behov för att sätta in något helt annat såsom en lek 
eller liknande. Många menar att det hela går ut på att själv vara ”på hugget”, att se alla elever 
och att kunna avgöra om klassen är kapabel av genomföra de uppgifter som man som lärare 
har planerat. Ett gott råd från en lärare var att inte alltid ge frågan enbart till de elever som  
räcker upp handen. Övriga elever som inte visar lika stor entusiasm kanske har gett upp 
hoppet av någon anledning och rycks då förhoppningsvis med av lärarens oförberedda fråga.  
Flera intervjupersoner belyser även metoden att hitta på något nytt i början av varje lektion så 
att man som lärare inte tappar dom redan där. De berättar vidare att om de inleder lektionen 
med något utöver det vanliga såsom spel, pyssel, knep och knåp är sannolikheten liten att de i 
slutet av lektionen släpper ifrån sig en missnöjd och omotiverad klass.  
 
  Svenska är något jag brinner för! När jag själv är motiverad kan jag motivera mina barn.  
  

Grammatik har eleverna inga problem med… kanske för att jag själv tycker att det är spännande. 
Det speglar av sig! 
 
Det handlar otroligt mycket om hur man själv mår. Jag kan inte komma in i klassrummet och 
vara sur och tro att eleverna ska lära sig något. 
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 Lärarens intresse och personlighet 

 Samtliga lärare har tagit upp vikten av lärarens eget intresse av ämnet kopplat till elevernas 
motivation. Grunden till ett motiverat undervisningsstoff är lärarens egen motivation 
(Magnusson, 1998). Flera lärare ansåg det vara viktigt att göra lektionerna så roliga som 
möjligt.  

 
Man får bjuda på sig själv och göra det lite roligt… ja spela lite tokig och göra dem intresserade 
och visa dem att man själv tycker det är kul. 

  
Detta beror ju helt på vilken personlighet man som lärare har, och vilken inställning man har 
till sin yrkesroll. Andra lärare hade helt ”gett upp” mottot att hålla ”roliga” lektioner och 
ansåg inte det vara nyckeln till elevernas motivation: 
 

Jag kan inte stå här som en clown. Jag kan ställa mig på huvudet på katedern och jag kan planera 
mina lektioner i timtal och dom säger att allt är tråkigt bara för att dom ska tycka att allting är 
tråkigt. Då kan jag inte göra mycket för att ändra det dom tycker. När de säger att det är tråkigt 
har jag sagt till dem vid något tillfälle: ”Då har ni ringt in till fel kanal, för det här är inte 
önskekanalen.” 

 
Barn säger ofta: ”Det är inte roligt.” Man ska vara någon sorts stå-upp-komiker. Det där går jag 
inte på. Roligt är när du kan.  

 
Det ligger mycket sanning i det senaste citatet. När man är bra på något känner man självklart 
lust att bli bättre och att utvecklas. Problemet ligger väl i att eleven inte når dit och får aldrig 
lusten att lära. Här behövs enligt mig lärarens hjälp med entusiasm och ledsagning. Detta var 
troligtvis också de två senaste citerade lärarnas vision i början av sin lärarkarriär. Det sista 
citatet är taget av en lärare som även gav denna något skämtsamma kommentar om hur hon 
motiverar de allra skoltröttaste: 
 

Det är alltid ett lock och pock i undervisningen. Det är en blandning av hot, lirkningar och 
mutor.  

   
Lärarens eget intresse av ämnet speglar av sig i undervisningen. Att även lärarens 
personlighet spelar roll nämndes av samtliga intervjupersoner. Vissa lärare tar till sig eleverna 
på ett mer positivt sätt än andra. Att vara lärare innebär ofta att gå in i en roll som självklart 
inte bör skilja sig mycket från den egna personligheten. Det finns de lärare som inte har 
förmågan att få med sig sina elever, vilket självklart resulterar i mindre motiverade elever.  
 
 
Respekt och en god relation 
 
Att skapa en god relation till klassen är viktigt för att läraren ska kunna förmedla sitt stoff. 
Det krävs ömsesidig respekt och förtroende i klassrummet. En av lärarna berättade om sin 
klass som hade haft fem olika svensklärare under de senaste åren. Detta ansåg hon vara det 
största skälet till att klassen var mindre motiverad än andra klasser. Det låg en rotlöshet över 
klassen och en märklig osäkerhet som gjorde att eleverna inte vågade öppna sig varken 
muntligt eller skriftligt. Klassrummet är både lärarens och elevernas arbetsplats och där måste 
ett harmoniskt arbetsklimat råda. Följande kommentarer gavs av en lärare angående detta: 
 

En god klasskultur och den gemenskap barnen har är grunden till ett gott arbetsklimat och 
motivation i klassrummet. De måste ha lärt sig att lyssna på varandra och läraren måste lyssna 
på eleverna. 
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Du kan etablera kontakt genom att skriva i deras personligt färgade uppsatser. Så det är en 
enorm fördel att ha svenska! 
 

Den ömsesidiga respekten lärare och elever emellan poängterades av flera intervjupersoner. 
Att visa respekt för eleverna betyder mycket och visas bland annat genom att alltid ta 
elevernas arbete och frågor på allvar. Flera lärare var noga med att alltid ta vara på allt 
eleverna säger och att vara lyhörd inför önskemål och funderingar. Här nämndes återigen 
även svenskämnets mångfald och dess nära koppling till elevernas personlighet. En person 
blir, om inte dömd så, bedömd med utgångspunkt i sitt eget språk. Det kan upplevas som 
känsligt hos lärare att bedöma en uppsats om innehållet avslöjar elevens innersta tankar. Ens 
talade språk är också utsatt för stämpling om man till exempel inte har ett så väl utvecklat 
ordförråd, eller tvärtom, slänger sig med termer som man är ensam om att förstå. Många 
intervjupersoner nämnde att de som svensklärare trodde sig känna sina elever bättre än till 
exempel kemiläraren på grund av svenskämnets starka koppling till personligheten.  
 

Jag har SO också och de elever jag har där känner jag absolut inte lika väl som de jag har i 
svenska. Men detta är på gott och ont… Det finns ingenting värre än att sätta ej godkänt i 
svenska på en femtonåring för det är som att underkänna personligheten. Då är det viktigt att ha 
en god relation till eleven för att kunna se och belysa andra sidor.  

 
 
Att sätta upp små mål 
 
Lärarnas motivationsmetoder skiljer sig åt beroende på vilken skola de är verksamma på och 
vilken typ av elevgrupp det handlar om. En av intervjupersonerna arbetar på en skola där 
självkänslan av att kunna läsa och skriva prioriteras och eleverna kanske inte kommer från de 
mest studiemotiverade hemmen. På alla skolor och med alla elevgrupper måste man självklart 
vara observant på vad eleverna behöver och var resurserna ska sättas in men enligt denna 
lärare krävs på hennes arbetsplats mer än på andra skolor i länet. Elever som av olika skäl har 
det svårt hemma har självklart svårt att koncentrera sig i skolan och utan koncentration kan vi 
inte räkna med motivation. Här gäller det hela tiden att sätta upp små mål för eleverna och 
försöka få dem att inse att de kan och har möjlighet att utvecklas. Enligt en annan 
intervjuperson finns det många elever som inte ens passar in i utbildningssystemet, då de inte 
klarar av de krav som ställs. 
 
 
Individualisering 
 
Att individualisera är helt klart lättare sagt än gjort om klasserna är stora och behoven olika. 
Att se alla elever och att försöka tillgodose allas behov är ju idealet, men är det möjligt? Man 
talar om de sju intelligenserna och att genom olika infallsvinklar få en större möjlighet att nå 
eleverna och hjälpa dem att ta till sig kunskapen (Gardner, 1998). Många elever har inte 
möjlighet att bara sitta still och läsa in ett stoff, de klarar det dock om de får det berättat för 
sig. Andra elever är mera praktiskt lagda och får högsta betyg i slöjd. Enligt flera lärare är det 
otroligt viktigt att lyfta elevernas styrka och belysa de områden de är bra på för att stärka 
självförtroendet som är grunden till allt.     
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Variation 
 
Samtliga intervjupersoner tog upp variation som huvudnyckeln till motivation. Att inte 
använda enbart en bok i svenskan, utan att i stället klippa och klistra från bilder och artiklar 
var ett råd som flera lärare gav. Även variation i bemärkelsen att blanda skriv- och 
läsövningar med att lyssna och tala ansågs vara viktigt under svensklektionerna. En 
intervjuperson betonade vikten av att variera men att samtidigt lära eleverna att ha uthållighet. 
Lektionerna kan inte alltid vara roliga, men visst underlättar det om man lägger in lek, spel, 
tävlingar, dramaövningar, bilder, pyssel, knep och knåp för att fånga eleverna och väcka deras 
lust att lära.  
  
 
Verklighetsförankring 
 

Hur ska man kunna använda det här i det verkliga livet? 

 Att koppla skolarbetet till verkligheten och peka på nyttan med ett visst stoff ger eleverna 
större mening. Det är även viktigt att kunna göra en koppling mellan tidigare inhämtade 
kunskaper och det nya stoffet (Ausubel och Dewey). Jag är medveten om att detta inte alltid 
går att uppfylla men det bör eftersträvas i möjligaste mån. Många lärare nämnde att de låter 
eleverna ta med sig material hemifrån för att öka meningsfullheten och kopplingen till 
verkligheten och elevernas egen värld. En lärare sade sig alltid hitta vägar genom elevernas 
tidigare kunskaper. Här betonar intervjupersonen vikten av att koppla undervisningsmaterialet 
till elevernas vardag och belysa det sambandet. Denna lärare lät även sina eleverna upptäcka 
vilka kunskaper de redan hade innan ett nytt avsnitt påbörjades. Detta är en tydlig koppling 
till Ausubels (1963) teori. Hon poängterade elevernas ökade självkänsla då de oftast märker 
att de faktiskt kan mer än de först tror. Ett sätt att nå eleverna är att gå via deras intressen. Vid 
uppsatser kan de elever som har svårt att komma igång få inspiration genom att skriva om sitt 
fritidsintresse eller favoritdjur. Detta kan dock vara en fälla. En av intervjupersonerna varnade 
för problemet att dessa elever riskerar att bli instängda i sina egna världar och aldrig få 
möjlighet att utvecklas och se något annat än sin närmsta omgivning. Man måste som lärare 
tala om att det finns ett liv före och efter det som sker nu. Om eleven kan förstå hur världen 
såg ut förr, kan den också lättare förstå hur den ser ut idag, och dagens olika tankesätt. 
Intervjupersonen avslutar diskussionen med följande kommentar: 
 

Det är klart, är eleven riktigt svag och trött och inte orkar, då hjälper inte sådana argument 
heller.  

 
En annan lärare kommenterade metoden att gå genom elevernas intressen som en omöjlighet. 
Detta sätt att individualisera ansåg hon tar för mycket tid och kraft av läraren. Hon menade att 
det självklart är nödvändigt hos vissa elever för att få dem att skriva över huvud taget. Fällan 
är då att man som lärare får en mängd frågor från andra elever som också vill skriva om sitt 
fritidsintresse, men som faktiskt är kapabla att skriva om andra ämnen. Det visar sig oftast 
också att de elever som behöver en puff för att komma igång och skriva inte har några 
fritidsintressen idag. Flera lärare nämnde problematiken kring datorn som enda fritidsintresse 
hos eleverna. Detta är knappast ett uppsatsämne. Alla lärare var dock eniga om att 
undervisningen ska anpassas till elevernas värld på ett sätt som lockar dem att utvecklas och 
ta steget till nästa nivå. Att till exempel använda elevernas namn i läxförhörstexter och 
grammatikuppgifter är ett sätt att presentera undervisningsstoff på ett mer lättsamt sätt för 
eleverna.  
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Legitimitet 
 
Man måste tala om för eleverna varför de ska lära sig ett visst stoff. Ett av mina  argument till  
eleverna i svenskan är att det är makt att kunna tala bra så ingen sätter sig på dig. Att tala och  
förstå ger en människa makt. Du är maktlös om du inte kan tala för din sak.  

 
Den didaktiska grundfrågan ”varför?” måste ha ett svar, annars blir undervisningen 
meningslös för både lärare och elever. Jag anser att allt som görs i skolan måste präglas av 
medvetenhet för att eleverna ska kunna ta till sig kunskap på bästa sätt. Eleven måste ha svar 
på följande frågor innan han/hon kan tillgodogöra sig kunskapen: 
 
Vad är huvudpoängen med detta? 

 Vad förväntas jag göra? 
 Varför gör jag detta? 
 Hur hänger detta samman med tidigare arbete/uppgifter? 
  

Du kan aldrig som lärare säga: ”Idag ska vi prata om Strindberg” utan att själv veta varför – för  
den frågan får du. Jag ställde mig den frågan själv en gång när en elev frågade. ”Ja”, sa jag, ”det  
kan man faktiskt undra…” 

 
 
4.3 Tema 3 - Existentiella frågor utifrån skönlitteratur och uppsatser 
 
Underlaget för detta tema baseras på stoff från följande frågor i intervjuguiden: 
 
• Skönlitteraturens roll? Är det tacksamt att ta upp existentiella/etiska frågor genom 

närgången litteratur eller när eleverna skriver personligt färgade uppsatser? 
• Förstår eleverna varför de ska läsa skönlitteratur? 
• Ge exempel på glädjande minnen/erfarenheter som lärare! 
 
Detta examensarbete skulle från början enbart behandla motivation i svenskundervisningen 
men, som jag nämnde tidigare, studien blev med tidens gång bredare och jag valde att 
behandla områdena motivation och skönlitteratur/uppsats. Jag har inte gjort någon 
litteraturstudie på det tredje temat utan ville huvudsakligen undersöka vad lärarna anser om 
området i verkligheten.      
 
 
4.3.1 Lärarens kontroll 
 
Svenskundervisningen i årskurserna sju till nio innebär mycket läsning av skönlitteratur. Detta 
moment leder ofta till intressanta etiska diskussioner i klasserna, men det kan också leda 
läraren in på djupt vatten. Intervjupersonerna delgav mig av sina erfarenheter och upplevelser 
som innebar svåra situationer att få rätsida på. De gav mig många råd om hur man på bästa 
sätt ska behandla detta ämne. Två lärare rekommenderade att styra skönlitteraturmoment och 
ha total kontroll från början. De menar att man som lärare först och främst måste vara mer än 
bekant med boken som ska läsas. Om boken handlar om självmord och tre elever i klassen har 
fäder som har tagit livet av sig, bör man överväga att välja en annan bok. Läraren måste vara 
förutseende och fundera på om någon elev kommer bli illa berörd av det som läses på grund 
av olika anledningar. Om fel bok hamnar i händerna på fel person kan  skönlitteraturen göra 
mer skada än nytta. Att läsa en bok om homosexualitet i en klass kan göra att någon elev 
känner sig utpekad.  
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Många har svårt att se bokens tema generellt, utan applicerar det enbart på en speciell person. 
Ibland känns det som man leder in dem på något mobbingartat, vilket ju inte är meningen.  
 

 
4.3.2 Vikten av en god relation i samband med etiska diskussioner 
 
För att kunna förutse detta måste man som lärare känna sin klass. Att skapa en god relation 
till sina elever är, som nämnts tidigare, en förutsättning för att god undervisning ska kunna 
bedrivas. Anders Magnusson (1998) menar att klassens interaktion påverkas av olika faktorer, 
till exempel klasstorlek och gruppsammansättning. Skapandet av en god relation som innebär 
ömsesidig respekt och tillit har en lång process. Självklart vill man som elev inte diskutera 
djupa frågor, såsom döden och mobbing om man inte känner läraren. Det kan lätt födas en 
misstro hos eleven som ifrågasätter varför läraren vill diskutera dessa ämnen. Därför kan det 
vara en bra idé att vänta med skönlitteratur som innehåller djupare frågor till senare på 
terminen för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av diskussionerna. Ett tips som gavs 
av flera intervjupersoner var att dela på klassen när innehållet i en bok ska diskuteras. Detta 
ger en mer avslappnad situation och fler elever vågar yttra sig i en mindre grupp. Få lärare 
skulle rekommendera att ta etiska frågor i helklass innan klassen är ”uppvärmd”. Detta kan 
dock vara givande efter inledande diskussioner i smågrupper. Flera lärare liknade momentet 
vid en utmaning.  
 
 
4.3.3 Skönlitteratur – en utmärkt källa till etik  
 
Generellt sett ses ämnet som tacksamt att ta upp av samtliga intervjupersoner. Samtidigt som 
många nämnde vikten av försiktighet i området betonade de även nyttan med skönlitteraturen. 
Skönlitteratur är en naturlig inkörsport till diskussion av etiska frågor. Många elever har djupa 
funderingar kring livet och det är inte ovanligt att de grunnar på ting som skulle behöva 
ventileras. På detta sätt är både skönlitteraturen och det fria uppsatsskrivandet en form av 
terapi för eleverna, såvida det behandlas i samarbete med en lärare som känner sin klass. En 
lärare berättade om hennes erfarenheter av att många elever använder ”täcknamn” i 
uppsatserna och personifierar en karaktär som med all sannolikhet är eleven själv. Eleven 
använder uppsatsen som fasad men får ändå chansen att ”pysa lite”, för att citera en av 
intervjupersonerna. Barn tror dock ofta att de är ensamma om sitt problem vilket inte gör 
deras situation lättare. 
 

Det är skönt för eleverna att i böckerna se att det finns fler som känner, tänker och mår som de 
själva gör.    

 
Genom skönlitteratur får eleverna lättare att förstå sig själva. Två lärare berättade att det 
kunde kännas frustrerande att se hur mycket eleverna har inom sig men som de har svårt att 
sätta ord på och delge sig. Detta beror förmodligen på osäkerhet och återigen betonas vikten 
av att skapa en god relation till klassen. De elever som verkar bekymmerfria kan däremot få 
tankar då de läser skönlitteratur. De kanske inte har låtit vissa känslor och funderingar komma 
upp till ytan utan märker med skönlitteraturens hjälp att det kommer i annat perspektiv.       
Etik och moral som behandlas i svenskundervisningen är en viktig del av ämnet. Men flera 
lärare nämnde att detta område ju egentligen ligger på religionskunskapen i synnerhet, men 
även i ämnet samhällskunskap. Här betonas ytterligare vidden inom svenskämnet.  
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4.3.4 Uppsatsskrivning som terapi 
 
I elevers uppsatser tas många ämnen upp som berör djupa frågor rörande elevers existens. 
Flera lärare nämnde att de blir använda som bollplank av sina elever när det gäller att delge 
sina inre funderingar. Förutsättningarna är dock den goda relationen lärare och elever 
emellan. En av intervjupersonerna berättade om en temavecka på hennes skola om döden. I 
hennes klass gick en pojke vars bror hade dött i en tragisk olycka. Han hade inte nämnt ett 
ljud om detta efter olyckan, utan hållit allt inom sig. Under denna temavecka hade de bland 
andra besök av en präst och en läkare. Eleverna fick skriva olika typer av texter där temat 
skulle ingå. Eleven i fråga hade inte närvarit vid alla tillfällen då känslorna hade blivit alltför 
påtagliga. Under den avslutande lektionen i temaveckan fick eleverna skriva ner egna tankar 
kring ämnet. Då släppte spärren och han började bearbeta sitt trauma genom att skriva ner 
hela historien av vad som hade hänt. Läraren berättar detta med tårar i ögonen och nämner det 
i samband med en upplevelse hon aldrig kommer att glömma.   
 

Jag menar inte att jag har hjälpt honom – han har hjälpt sig själv, och han fick stöttning genom 
en möjlighet i skolan.  

 
En lärare ur intervjugruppen hade själv en klass där en elev hade avlidit i en svår sjukdom 
tidigare under läsåret. Denna händelse hade påverkat klassen starkt och de hade tillsammans 
med läraren avbrutit många lektioner för att enbart tala om det som hade hänt. Hon berättar att 
undervisning inte gick att bedriva över huvudtaget vissa dagar, på grund av elevers 
upprördhet. Deras diskussioner kring händelsen gjorde att klassen sammansvetsades och lärde 
känna varandra på ett sätt som läraren aldrig förr hade erfarit. Hon försöker se det som något 
gott ur det tragiska. Klassens gemenskap är stark och det finns ingenting hon inte kan tala 
med klassen om efter det som hände. De vet exakt var de har varandra efter timmar av samtal. 
 
 
4.3.5 Könsskillnader  
 
Det föreligger enligt flera av de intervjuade lärarna stora skillnader mellan flickor och pojkars 
sätt att skriva och diskutera. En av lärarna menade att de stereotypa könsrollerna redan har 
satt sina spår i hennes elever. Pojkarna har lätt för att diskutera tekniska och mera sakliga 
frågor. Däremot har de svårt att utveckla sin förmåga till att diskutera djupare frågor såsom 
livets mening och andra existentiella frågor. Detta område är dock flickorna generellt mer 
mogna för att diskutera och det brukar ske utan komplikationer.  
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5. DISKUSSION 
 
Genom att låta lärarna prata relativt fritt kring varje fråga blev situationen avslappnad men 
samtidigt lustfylld. Intervjupersonerna kom in på många olika områden inom ämnet men det 
mesta som sades var av relevans för studien. Trots de generella frågorna kunde lärarna lätt 
visa på exempel från upplevda erfarenheter. I svaren varvades generella kommentarer och 
personliga episoder. Det var tydligt att intervjupersonerna hade utbyte av intervjun. De fick 
tillfälle att reflektera över sin egen undervisning – något som borde förekomma i större 
utsträckning i skolor lärare emellan. Jag fick också möjlighet att identifiera mig själv i 
kontrast till de olika lärarna. Det gav mig en ny dimension kring studien. 
 
 
5.1 Svenskämnets mångfald 
 
Efter de sju intervjuerna har jag fått inblick i hur brett svenskämnet är – bredare än jag trodde. 
Detta grundar jag på den variation av områden lärarna tangerade i sina svar. Jag insåg att 
svenskämnet handlar lika mycket om diskussioner om dödsstraff som om sje-ljudets stavning. 
Denna mångfald kan verka skrämmande till en början men jag ser det som en positiv del av 
svenskläraryrket. Det ger mig som lärare valmöjligheter och vägar till variation i ett och 
samma ämne. Grunden till ett motiverat undervisningsstoff måste vara lärarens egen 
motivation och engagemang i ämnet. Jag är dock väl medveten om att jag är begränsad till 
stor del av styrdokumenten (kursplan se bilaga 2). Överallt ställs det krav på läraren; från 
läroplaner, elever, föräldrar, kolleger och inte minst från sig själv. Dessa krav går sällan hand 
i hand vilket gör att en konflikt ofta uppstår.  
      Ämnet grammatik kom upp i flertalet intervjuer och det rådde en enad åsikt om att 
eleverna finner området relativt stimulerande när de väl ger det en chans. Eleverna verkar 
tycka det är lugnande med grammatikens fasta regler och dess ordning. Då kan de slå sig till 
ro och arbeta i sin egen takt utan krav på kreativitet. Barn mår som regel bra av fasta rutiner, 
ordning och reda. Det kan vara en förklaring till att grammatik näst intill uppskattas av elever. 
Flera lärare påpekade att de önskade samma entusiasm och lust från elevernas sida inför andra 
arbetsområden, såsom litteratur och drama. Skönlitteratur ansågs av samtliga lärare vara ett 
tacksamt stoff till diskussion av etiska frågor. Men detta var knappast problemfritt då man 
som lärare inte vet om man ger sig in på en djupdykning som är svår att ta sig ur på grund av 
alltför känsliga ämnen. Klart är att man som lärare måste ha total kontroll över det som ska 
diskuteras vilket kräver att läraren känner sina elever väl.  
 
 
5.2 Meningslösa argument och gamla rutiner 
 
I samband med hur man som lärare gör för att öka elevernas motivation aktualiseras de 
argument som används. Med mindre entusiasm kan jag avslöja att två lärare erkände sina 
mindre lämpliga argument. En lärare gav ibland sina elever motiveringen att ”Skolverket har 
bestämt” att de ska lära sig ett visst stoff. Mer meningslöst argument finns inte, enligt mig, 
men jag inser ändå hur trött man kan bli som lärare när elever ifrågasätter allt, men aldrig 
godtar de argument de får. MEN man måste försöka undvika detta i möjligaste mån. Det 
argumentet måste ju kännas meningslöst både för läraren och eleverna.  
      Många lärare verkar följa vissa alltför gamla rutiner, vilket är sorgligt. Att det finns 
klassuppsättningar av vissa romaner i skolor och att de läses varje år behöver inte betyda att 
de fortfarande är av relevans eller är särskilt givande för eleverna. I följande citat presenteras 
ett exempel på invanda rutiner: 
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I nian brukar vi läsa Kejsaren av Portugalien av Lagerlöf eller Möss och människor av  
Steinbeck. Det är för att vi har dem i klassuppsättning och alla ska läsa dem och göra en analys.  

 
 
5.3 Motivation – nyckeln till inlärning 
 
Min tro på att motivation är a och o för inlärning förstärktes ytterligare efter min 
intervjustudie. Denna motivation måste grunda sig på lärarens egen entusiasm och intresse för 
ämnet. Jag tror dock inte att läraren ska servera allt på silverfat till eleven, utan eleven måste 
själv ta till sig kunskap och ta ansvar för sitt eget lärarande. Idealet att få eleverna att inse 
vikten av att lära för livet är ett mål, men kan vara svårt att eftersträva. Tre lärare nämnde 
betyg som existerande motivation för eleverna. Det är en morot i sig för eleverna vilket kan 
ses som både positivt och negativt. 
       För att fånga alla elever i klassrummet kan individualisering vara en lösning. Vissa elever 
behöver mer tid än andra för att ta instruktioner eller föra anteckningar. Andra elever klarar 
inte av att sitta stilla och lyssna mer än tre minuter. För att som lärare individualisera krävs 
otroligt mycket arbete för att ha kontroll på vad alla elever behöver och klarar. 
Individualisering lovordas av pedagoger men är det möjligt för den ensamma läraren med sin 
klass? Flera lärare berättade i sina intervjuer om denna omöjlighet som man oftast ger sig in 
på men snabbt ger upp på grund av den enorma arbetsbördan.  
 
 
5.4 Övervägande motiverade elever 
 
Jag har gjort den glädjande upptäckten att de elever som sitter längst bak i klassrummet och 
”inte bryr sig” inte är så vanligt förekommande, ej heller de som säger att de redan ”kan” av 
anledningen att svenska är modersmålet. En av intervjupersonerna trodde att eleverna redan 
hade gått igenom den perioden i tidigare årskurser. Den bilden hade jag skapat i mitt eget 
huvud, egentligen utan egna erfarenheter. Vad jag grundade den på vet jag inte – kanske 
medias inverkan. (Det är en stor fråga, men en helt annan studie.) De lärare jag intervjuade 
kunde inte känna igen den bilden av den hopplösa oengagerade eleven. Visst finns dom, men 
de tar inte över.  
       
 
5.5 Ämneskombinationer 
 
En viktig aspekt att ta upp vad gäller lärarna är deras ämneskombinationer. Jag lade märke till 
att svensklärare med undervisningskompetens i SO utnyttjade detta i svenskundervisningen. 
De tar hjälp av SO-ämnen och integrerar ämnena på ett sätt som oftast gynnar 
svenskundervisningen. Diskussioner om existentiella frågor blir mer meningsfulla om klassen 
har haft liknande diskussioner i andra ämnen. Om svenskläraren däremot har främmande 
språk som ämneskombination kan svenskämnet vara av annan karaktär. Jag kunde se 
tendenser till att språklärarna ofta tog upp sina språkkunskaper i svenskundervisningen och 
kunde ge eleverna en annan typ av språklig medvetenhet genom språkliga jämförelser. En 
lärare pratade om främmande språk som ”genvägar” till att utveckla sina färdigheter i 
svenska.  
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5.6 Vidare forskning 
 
Svenskämnet är brett, brokigt och präglas av mångfald. Det är påverkat av olika traditioner 
från tidigare stadier och verkar ses på många olika sätt beroende på den inställning man som 
lärare har till ämnet. En intressant uppföljningsstudie till denna uppsats är att intervjua elever i 
ämnet svenska. Eventuella frågor man kan ställa till elever om svenskundervisningen i skolan 
är följande: 
 
Tycker du att läraren tar tillvara på elevernas erfarenheter och intressen i undervisningen? 
Hur? 
 
Hur gör läraren för att fånga din uppmärksamhet och för att behålla den?  
 
Får ni elever vara med och sätta upp målen för svenskundervisningen? Är målen tillräckligt 
tydliga, adekvata (utgår från elevernas behov) och rimliga? 
 
Märker du när du har blivit bättre på något eller när du har förstått? 
 
Kan du använda det du lär dig i svenskan i andra sammanhang?  
 



 35 

6. REFERENSLISTA 
 
Ausubel, D., The psychology of meaningful learning: An introduction to school learning. New 
York, 1963. 
 
Brophy, J., Motivating students to learn. London: McGraw-Hill, 1997. 
 
Gardner, H., De sju intelligenserna. Jönköping: Brainbooks, 1998. 
 
Gardner, H., Så tänker barn och så borde skolan undervisa. Jönköping: Brainbooks, 1992. 
 
Hartman, S., Handledning. Linköping: Skapande Vetande, 1993. 
 
Isaksson, B., Lust att lära. Stockholm: Utbildningsradion, 1996. 
 
Jensen, P-E., Grundbok i pedagogisk psykologi. Malmö: Wahlström & Widstrand, 1983. 
 
Lindström, F., Världens dåligaste språk. Stockholm: Bonnier, 2000. 
 
Magnusson, A., Lärarkunskapens uttryck. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap, 
1998. 
 
Malmgren, G. &Thavenius, J., Svenskämnet i förvandling. Lund: Studentlitteratur, 1991. 
 
Naeslund, L., Lärare i nöd och lust. Lärarhögskolan i Stockholm: Institutionen för pedagogik, 
1986. 
 
Naeslund, L., Lärarintentioner och skolverklighet. Uppsala: HLS Förlag, 1991. 
 
Stensmo, C., Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, 1997.  
 
Tornberg, U., Språkdidaktik. Malmö: Gleerup, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

Intervjuguide    Bilaga 1 
 
1. Är det någon skillnad mellan elevernas motivation i svenska och andra ämnen? Vari ligger 
skillnaderna? 
 
2. Vilket stoff och vilka övningar är tacksammast/otacksammast i svenskan? 
 
3. Ge exempel på hur man kan skapa motivation i svenskämnet? (Eleverna kan ju tycka att 
svenska är ett språk man redan ”kan”; vissa elever kanske inte ser ”nyttan” eller vitsen med 
att läsa skönlitteratur. Känner du igen dig?) 
 
4. Går det att utveckla elevers skrivförmåga? Hur gör man det? (Handlar det om att vara 
trägen och systematiskt eller om att locka och lirka?) 
 
5. Hur motiverar man de allra skoltröttaste? (Vissa kanske har dåligt självförtroende och 
skäms för sitt språk; andra kanske tror att de redan kan utan att se att de kan bli bättre.) 
 
6. När låter Du eleverna påverka innehåll och arbetssätt? Och när tycker Du att Du som 
professionell lärare måste ta ansvar och ställning helt själv? (Är det viktigt att ta tillvara på 
elevernas intressen och erfarenheter? Varför? Varför inte?) 
 
7. Har Du några särskilda knep för att (a) väcka elevernas intresse så att de kommer igång? 
Och finns det knep för att (b) bibehålla intresset så att eleverna inte tröttnar eller ger upp? 
 
8. Skönlitteraturens roll? Är det tacksamt att ta upp existentiella/etiska frågor genom 
”närgången” litteratur eller när de skriver personligt färgade uppsatser? (Ger det intressanta 
diskussioner eller blir det alltför personligt?) 
 
9. Förstår eleverna varför de ska läsa skönlitteratur? (Måste du motivera dem på något särskilt 
sätt?) 
 
10. Har Du lagt om stil och uppläggning av lärarjobbet under lärarbanans gång? Hur då? 
Varför? 
 
11. Ge exempel på glädjande minnen/erfarenheter som lärare! Vilka besvikelser vill Du ta 
upp? 
 
12. Vilka förändringar vore önskvärda för att Ditt jobb skulle kännas mer tacksamt? 
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Kursplan i svenska   Bilaga 2 
  
 
 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 
 
Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, 
lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Språkförmågan har stor 
betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans 
viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Ämnet skall ge läs-, film- och 
teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa. 
 
Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har som syfte att främja 
elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och 
skrift. 
 
Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och samarbete med andra. 
Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar. Svenskämnet syftar till att 
tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet.  
Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig och 
värdera texter. Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av 
och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla. 
 
Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns ett lands historia och kulturella identitet. 
Språket speglar också den mångfald av kulturer som berikar och formar samhället. Skönlitteratur, film och teater 
bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar. Skolans uppgift är att med utgångspunkt i 
elevernas egna kulturella skapande och med anknytning till deras läs-, film- och teatererfarenheter låta olika 
upplevelser, åsikter och värderingar mötas. Svenskämnet syftar till att stärka elevernas identitet och förståelse för 
människor med olika kulturell bakgrund.  
 
  

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde 
skolåret 
 
Eleven skall 
 
– aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete 
muntligt så att innehållet framgår och är begripligt,  
 
– kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och 
tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det, 
 
– kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med 
betydelse för människors sätt att leva och tänka, 
 
– kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater,  
 
– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid 
skrivande för hand och med dator,  
 
– ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk. 
 
 
 
 

 


