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Abstract 

My purpose of doing this study is to investigate the culture of delivering education in a 

strange combination of subjects labelled ”Language choice Swedish/English”. The activity 

however exists without curriculum, syllabus or certification. I want to put study the problem 

of delivering an educational activity without national certification. I will use a hermeneutic 

approach and render properly the headmaster‟s, the teachers‟ and the students‟ views on the 

activity in one school. “Langue choice Sv/Eng” is available for six to nine grade students. The 

headmaster‟s and the teachers‟ justification of the activity is that they offer help for students 

who need extra training in Swedish and English.  
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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att undersöka utbildningskulturen i en skola när de undervisar i en 

ämneskombination som heter ”språkval svensk/engelska”. Kombinationen saknar egen 

kursplan och betyg. Jag vill belysa problemet genom att med hermeneutisk ansats tolka 

rektorerna, lärarnas och elevernas åsikter om ämnet. Idag erbjuds språkvalet som en 

valmöjlighet för eleverna i årskurserna 6 till 9. Intentionerna från rektorer och lärare är att 

svensk/engelska ska finnas tillgängligt för elever som behöver extra undervisning i svenska 

och engelska och/eller avstår att läsa ett annat modernt språk. Men svensk/engelskan har med 

att årskurserna ökar blivit ett ämne som används till stöd för alla ämnen.  
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1 Inledning 
Det har använts fyra nationella läroplaner sedan 1962, alla med avsikt att förändra de brister 

som finns i skolan. Regeringen arbetar just nu på en ny läroplan som ska vara färdigt år 2011. 

För att lösa dagens problem ska ”tydligare mål och kunskapskrav för samtliga ämnen och ett 

nytt betygssystem införas” (Skolverket 2009b). Vi kan hoppas att denna läroplan kommer bli 

bättre och täcka alla möjliga tolkningar som rektorerna använder för att kunna undervisa i 

svensk/engelska (sv/eng). I Skollagen § 2 skriver Sveriges Riksdag att:  

 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt 

hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 

tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara 

likvärdig, varhelst den anordnas i landet. (Riksdagen 1985) 

 

Det är svårt för skolan att uppfylla det lagen beskriver och att jämna ut skillnaderna i 

undervisning oberoende på vilken ort, kommunal eller frivillig skolform som erbjuds. 

Möjligheterna i grundskolan är många och med den nya Läroplanen för den obligatoriska 

skolan (Lpo94) (Utbildningsdepartementet 1994) ska alla elever i årskurs sex till nio få 

möjligheten att läsa ett annat språk. I de moderna språken, som också kallas språkval, kan 

eleven att välja tyska, franska, spanska, teckenspråk, svenska som andra språk eller förstärkt 

engelska. Allt beror på vad skolan erbjuder. Om eleven väljer ett modernt språk finns 

kursplan med uppsatta mål och därmed är ämnets innehållsbeskrivning betygsgrundande. 

Men om eleven väljer förstärkt engelska finns det ofta ingen egen kursplan utan ämnet följer 

den ordinarie kursplanen för kärnämnet engelska och eleven får inget separat betyg. I stället 

ska elevens insats vägas in i kärnämnet engelska. Att välja förstärkt engelska kan vara bra för 

de elever som har svårt med engelskan, eftersom de får en möjlighet att ägna mer tid åt ämnet. 

När dessa elever har läst ämnet ett år begränsas deras möjlighet att ändra sitt val och byta till 

ett annat språkval. De måste läsa detta ämne tills de slutar nionde klass. I de andra spåkvalen 

kan eleven alltid ändra sitt val och byta till förstärkt engelska.  

 

Den förstärkta engelskan är också ämnat för elever som har svårt med svenska. Landets 

skolor benämner språkvalet på lite olika sätt, med olika beteckningar: sv/eng, förstärkt 

svenska och/eller engelska och svengelska. Trixandet med begreppen har till syfte att skolan 

ska kunna uppfylla de krav som Lpo94 (Utbildningsdepartementet 1994) har för ämnet. Att 

hjälpa de elever som har svårt att uppnå godkänt i kärnämnet svenska respektive engelska är 

nödvändigt, men ska hjälpen ta denna form?  

 

Språkvalet svenska respektive engelska saknar egen kursplan och eleverna får inga betyg. Jag 

ska följaktligen undersöka hur skolorna kan undervisa ur ett pedagogiskt perspektiv med de 

förutsättningar som finns för språkvalet sv/eng och hur bristen på förankring påverkar den 

enskilde eleven.  

 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning, styrdokument och min för förförståelse att 

beskrivas för att få en uppfattning om vad som ligger till grund för min studie. 
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2.1 Tidigare forskning 

Jag har undersökt tidigare forskning men det finns liten forskning på området. Jag hittade en 

pilotstudie och några examensarbeten från olika högskolor som beskriver språkvalet utifrån 

olika synsätt och med olika syften. Här beskrivs de som på något sätt kompletterar min och 

lyfter fram andra synvinklar på problemet som min studie saknar.  

 

I en pilotstudie på uppdrag av Skolverket har Christer Sörensen (1999) gjort en undersökning 

för att ”få en samlad uppfattning, både positiva och negativa, av det förstärkta språkvalet i 

Lpo94” (s. 1) vid utökning av timantalet. Han har intervjuat rektorer, lärare och eleverna på 

tre skolor i årskurserna 6 till 9. Antalet elever som läser språkvalet enligt studien är mellan 11 

% till 23 % i årskurs sex beroende på vilken skola de går på. Att avhoppen från andra 

språkval ökar med att barnen börjar högre klasser från 11 % till 36 % i nian. Sörensen 

beskriver även problemen med avhoppen ”att en tredjedel av eleverna inte har något behov av 

ämnet” (Sörensen, 1999, s. 14) då de inte har några svårigheter med svenska eller engelska. I 

Sörensens (1999, s. 17) undersökning framkommer att många elever valt ämnet för att det är 

”lugnt och skönt utan krav ”och ”att skolk och sen ankomst är vanligt förekommande”. Hans 

resultat visar att 35 % av eleverna läser sv/eng och att avhoppen av elever från andra moderna 

språk gör att klasserna blir stora. Han beskriver även att lärarna har svårt att få tiden att räcka 

till för de elever som behöver extra stöd i svenska och/eller engelska. Det positiva som 

Sörensen ser är att eleverna i sexan försiktigt kan få börja läsa ett nytt språk.  

 

Laura Erdtman (2009) har i sitt examensarbete gjort en undersökning av tre skolor. Hon har 

intervjuat lärare och elever med syfte ”att undersöka språkval svensk/engelska och ta reda på 

hur elever i årskurs 9 och undervisande lärare upplever kursen, hur kursen prioriteras, 

organiseras och undervisas samt vilka elever som väljer och varför” (Erdtman, 2009, s. 13). 

Erdtman har funnit få likheter medan skillnaderna är många i undervisningen. Det finns inte 

någon skola som gör lika utan både tjänstefördelning, lektioner och uppdelningar av klasser är 

olika. I hennes undersökning beskriver lärarna att några elever valt språkvalet för att läsa 

matte och några elever för att ämnet saknar betyg. Det saknas även lokala arbetsplaner för 

skolorna och de följer den ordinarie svenska och engelskan. Lärarna beskriver även ämnets 

låga status på skolorna. Det framkommer i elevenkäterna att 51 % använder ämnet till annat 

än svensk/engelska. 37 % av eleverna i undersökningen har valt ämnet för att få extra hjälp i 

svenska och engelska för att nå godkänt i kärnämnen och 22 % har valt för något annat skäl. 

Att nästan hälften av eleverna i studien upplever att ämnet inte räknas till betyget framkom 

även. Den största gruppen som undervisas är pojkar enligt undersökningen trots det är 

frånvaro från lektionerna störst hos flickorna. Erdtman (2009, s. 36) skriver att de elever som 

är mest nöjda och motiverade enligt enkäterna är de elever som har samma lärare i kärnämnet 

engelska som i språkvalet engelska. 

 

I ett annat examensarbete anger Emma Jernberg (2008, s. 6) två syften. Det första är ”..att 

undersöka  språkvalet svenska och engelska” och ”det andra syftet är att undersöka elevernas 

uppfattning av språkval”. Jernberg beskriver problematiken och lyfter fram andra problem 

som intressanta som t ex att elever gör taktiska val för att kunna läsa språkval som 

nybörjarspråk på gymnasiet. Det framgår att sv/eng saknar betyg och att skolledare och lärare 

påverkar elevernas synsätt på språkvalet. Jernberg anser att lärare och rektorer ser mellan 

fingrarna när det gäller sv/eng undervisningen och även att eleverna själva bestämmer om de 

ska arbeta eller inte. Hon fortsätter med att säga att det finns goda intentionerna men att det 

behövs fler alternativ för de elever som väljer språkvalet. Jernberg (2008, s. 32) anser att det; 

”är en god tanke med Sv/En men att det inte ser likadant ut i praktiken som i teorin”. Hon ger 
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förslag till åtgärder som att byta namn, diskutera betygen och undersöka vilken lärare som bör 

undervisa eleverna.  

 

I det tredje examensarbetet beskriver Emma Axelsson (2008) orsakerna till att högstadieelever 

i årskurs 7 väljer bort moderna språk. Undersökning har gjorts på fyra högstadieskolor först 

genom en enkät undersökning och sedan intervjuades lärare om informationen inför valet av 

moderna språk, den sociala bakgrunden, kön och elevernas uppfattning om framtiden. 

Resultatet beskriver att en anledning till att eleverna väljer moderna språk är att föräldrarna 

avrådde dem eller att de har svårt för språk. Föräldrarnas bakgrund med avsaknad av 

akademiska studier och att de bor på landsbygden påverkar också valet av språk. Det är 

flickor som i större utsträckning väljer bort språk på avrådan av andra, än killarna beskriver 

Axelsson. Killarna väljer bort språk för att det är för jobbigt och de tillhör den grupp som 

väljer förstärkt engelska i störst utsträckning. I Axelssons (2008, s. 21) lärarintervjuer 

framkommer ”att det finns brister i förstärkningsundervisningen”. Slutligen anser Axelsson 

att det är viktigt att ämnet får finnas kvar för de elever som har svårt att nå målen.  

 

Styrkan i dessa rapporter att alla belyser ämnet med olika syften och de kommer ändå fram till 

samma resultat nämligen att det finns många brister i sv/eng undervisning och svagheten är att 

rapporterna är examensarbeten och inte är pedagogiska fördjupningsstudier. 

2.2 Styrdokument 

För att bli insatt i ämnets problematik och för att få en förförståelse behövs en genomgång av 

de styrdokument som finns för skolans verksamhet. Genomgången omfattar en lag, två 

förordningar (rättsregler) och några planer som ligger till grund för skolan.  

 

 Skollagen 1985:1100,  som är stiftad av Sveriges Riksdag beskriver de grundläggande 

bestämmelser och övergripande mål för vad som gäller i skolverksamheten 

(Riksdagen 1985). 

 

 Grundskoleförordningen 1994:1194, beskriver de allmänna föreskrifter för skolan som 

utbildningsinnehåll, samverkansformer, lärotider, särskilda stödinsatser, elever, betyg 

och överklagan med tillägg (Riksdagen 1994). 

 

 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) beskriver de två mål som 

skolan ska uppfylla, strävansmål och uppnåendemål med medföljande riktlinjer 

(Utbildningsdepartementet 1994). Med strävansmål menar man att ”skolan ska sträva 

efter att eleverna når” (Skolverket 2009) målen och med uppnåendemål avser man ” 

att skolan ska se till att alla elever kan uppnå” målen (Skolverket 2009).  

 

 Kursplaner finns för att beskriva varje enskilt ämne och de ”….är utformade för att 

klargöra vad alla elever skall lära sig men lämnar samtidigt stort utrymme för lärare 

och elever att välja stoff och arbetsmetoder” (Skolverket 2008/09). På Skolverkets 

webbplats finns alla kursplaner för grundskolans ämnen med en egen rubrik 

(Skolverket 2008/09). En kursplan är länkad till varje rubrik och under moderna språk 

finns franska, tyska och spanska beskrivet i samma kursplan. Det finns ingen kursplan 

för sv/eng eftersom skolverket inte anser att det är ett enskilt ämne utan 

rekommenderar att skolorna skall följa de kursplanerna som finns i det ordinarie 

kärnämnet svenska eller engelska. För kärnämnena svenska respektive engelska finns 

kursplaner beskrivna under egna rubriker. I kursplanerna finns ämnets syfte, roll i 

utbildningen, mål och vad som krävs för ett visst betyg (Skolverket 2001).  
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Skolverket anser att ”både läroplan och kursplaner ska ligga till grund för planeringen av 

undervisningen” (Skolverket 2008/09). På varje kommun och varje enskild skola skall finnas 

enskilda dokument som ska användas för att stödja elevens eget lärande såsom  

 

 Kommunal skolplan som kommunstyrelsens i varje kommun beskriver kommunens 

riktlinjer och mål för sina skolor. 

 

 Individuella utvecklingsplaner där eleven tillsammans med klasslärare och förälder 

ska sätta upp egna mål på kort och lång sikt.  

 

 Åtgärdsprogram som sätts in om eleven behöver särskilt stöd i skolan på något sätt. 

 

Lagen, förordningar och planerna är avsedda som hjälpmedel för att styra och för att stödja 

den enskilde elevens skolgång. Det är sedan upp till varje enskild kommun, skola och rektor 

att bestämma hur man vill tolka och använda dem.  

2.3 Tillsynsmyndigheter 

För att se till att lagar och förordningar följs har Regeringen sedan 2008 gett i uppdrag till 

Skolverket, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska myndigheten att ansvara för olika 

delar. Hela ansvaret var tidigare placerat under en myndighet, Skolverket. Jag beskriver de 

nya myndigheternas ansvarsområde. 

 

Skolverket arbetar med statliga utvecklingsinsatser och ”ansvara för uppföljning och 

utvärdering samt arbete med nationella prov, kursplaner och betygskriterier” (Skolverket 

2009a). De ska stödja skolan i utvecklingsarbete och kvalitetsarbete och saknar nu den 

kontrollerande roll som tidigare fanns (Skolverket 2009a). 

 

Statens skolinspektion har till uppgift att ”ansvara för tillsyn och kvalitetsgranska [..] pröva 

ärenden om godkännande av och rätt till bidrag för fristående verksamheter, samt återkallande 

av detsamma” (Skolverket 2009a). Det innebär att myndigheten ska undersöka om skolorna 

håller sig till de lagar och förordningar som finns. Inspektionerna sker regelbundet och vid 

anmälan från någon som anser att skolan gör något fel. När en inspektion sker på en skola 

använder skolinspektionen en mall för att senare kunna sammanställa till en 

inspektionsrapport. I denna rapport beskrivs rekommendationer och åtgärder som 

Skolinspektionen vill att skolan ska åtgärda. Mallen är helt ny och framtagen för den nya 

myndigheten vilket innebär att de tidigare inspektionerna saknar likvärdiga bedömningar, 

vilket gjorde att inspektörerna förr bedömde skolorna olika. På Skolverkets webbplats SiRiS 

(2009) finns inspektionsrapporter att hämta för landets alla skolor. Det finns alltså möjlighet 

för alla medborgare som är intresserade att ta del av granskningen av skolorna.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ”uppgift är att ge specialpedagogiskt stöd till 

skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och 

fördela statsbidrag till studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordnare” 

(Specialpedagogiska myndigheten 2009). Denna myndighet faller utanför ramen för denna 

studie men jag nämner den i samband med förändringarna av Skolverkets uppgifter. 

2.4 Min förförståelse 

Utifrån att jag är förälder och har arbetat som elevassistent och lärarvikarie under några år har 

jag fått viss insikt i skolans verksamhet. Under min tid i skolan deltog jag flera gånger på 
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sv/eng lektioner. Varje gång funderade jag över att undervisningen i ”ämnet” var så 

annorlunda mot annan undervisning? Jag noterade att eleverna använde större delen av tiden 

till att vara sociala. Ett helt år undervisade läraren i två klassrum med ca 40 elever. Det 

förekom många ostrukturerade lektioner, t ex skulle eleverna själva ta med sig uppgifter i 

ämnen som de behövde arbeta med. Sv/eng var en orolig miljö och eleverna saknade respekt 

för ämnet. De elever som verkligen ville göra något försökte trots den oroliga 

studiesituationen. Elevernas missnöje kom ofta fram genom öppna protester utan synbarliga 

resultat. Jag blev nyfiken och började min egen undersökning med att undersöka vilka lärare 

som undervisade eleverna. Jag kom fram till att det oftast var en obehörig lärare som 

undervisade i de flesta årskurserna. Frustrationen bland undervisande lärare var hög och de 

diskuterade öppet vad de tyckte om elevernas uppförande. Lärarna upplevde avsaknad av stöd 

från rektorer. Med denna förförståelsen gör jag min studie för att få vetenskapliga belägg för 

vad jag tror är orsaken till att mina egna erfarenheter är så negativa (Wallén, 1993, s. 17). 

Eftersom jag observerat dessa lektioner flera gånger med upprepad upplevelse är min 

förförståelse på en högre nivå än många andra. 

 

3 Syftesbeskrivning 

3.1 Problem 

I skolan finns idag ett schemalagt språkval som heter sv/eng. Skolans lärare undervisar i både 

svenska och engelska under samma lektionstid som övriga elever läser språkval. Språkvalet 

sv/eng har blivit ett ämne för de elever som behöver det extra stödet, de elever som hoppar av 

ett annat språkval och de som inte orkar läsa något annat. Vad ger detta förhållande för 

pedagogiska konsekvenser för lärare och elever? 

3.2 Syfte 

Syftet är att utöka kunskapen om hur rådande utbildningskultur påverkar den pedagogiska 

verksamheten vid elevers språkval (sv/eng) i grundskolans senare år. 

3.3 Frågeställning 

För att få insikt och förståelse för den undersökta skolan ställer jag två frågor i min 

undersökning: Hur används språkvalet sv/eng och vilka konsekvenser får det för språkvalet 

sv/eng för eleverna och lärare? 

3.4 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa min studie till den kommunal skola, årskurs 6 till 9 och språkvalet 

sv/eng. 

 

4 Teoretisk inramning 
Med nedan beskrivna teorier och litteratur förklarar jag det insamlade material som jag har 

analyserat, tolkat och förstått. Att finna förklaringar till varför något oförståeligt kan få 

fortsätta beskrivs utifrån flera författares åsikter om skolkontexten.  

4.1 Teori och litteratur 

I en forsknings artikel skriver Lindblad m.fl. (1999) om deras studier av lärarnas praktiska 

förnuft i undervisningen. De baserar sin studie på relationen mellan ramfaktorteorin och 
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praktiskt förnuft genom att problematisera utveckling och betydelse som det haft för skolan. 

Lindblad m.fl. skriver att det är Urban Dalhlös och Ulf P. Lundgren som är grundare till 

ramfaktorteorin som i sitt ursprung försökte ”att förklara samband mellan undervisningsramar 

i form av tid, innehåll, elevkaraktäristika, och dess resultat” (1999, s. 93). När det gäller 

praktiskt förnuft, förståelse och förklaring har de inspirerats av filosofen George Henrik von 

Wrights arbete (Lindblad m.fl., 199, s. 94). De anser att relationen mellan lärarens 

pedagogiska roll och ramfaktorteorin är viktig att undersöka för att kunna ”vidare utveckla 

pedagogik som samhällsvetenskap” (Lindblad m.fl., 199, s. 95). De beskriver läraren som 

aktörer och att de med sin handling och samspelet med eleven som det praktiska förnuftet. 

Läraren handlar utifrån de regler som finns i undervisningssituationen mellan lärare och 

elever. De skriver att lust, plikt, begär, förväntningar, kompetens och avsikter påverkar den 

kunskapsmässiga i undervisningen. Att det är ramarna som skapar begränsningar i skolans 

verksamhet och aktörerna (lärarna) bra är marionetter i spelet som sker i undervisningen.  

Lindblad m.fl. (1999, s. 104) anser att: ”de ramfaktorteoretiska studiernas styrka har varit att 

visa på hur samhälleliga och organisatoriska förhållanden inverkar på utbildning och 

undervisning och dess svaghet har varit att inte förstå det praktiska förnuftets betydelse”. De 

menar att klyftan mellan ramfaktorteorin och lärarens yrkesroll i undervisningen har ökat. 

Lindblad m.fl. (1999) hoppas att det sätts mer fokus på praktiskt förnuft och dess betydelse i 

undervisningskontexten.  

 

Blossing (2003) beskriver i sin avhandling hur man kan genomföra förbättringar i skolan. Han 

har gjort en undersökning av fem skolors arbetssociala liv och deras insats för att förbättra 

arbetsorganisation och undervisning. Det saknas enkla modeller för förbättringsarbete enligt 

Blossing. Att problem kan uppstå i förbättringsarbetet beskriver Blossing som att olika 

förväntningar på rektorer, lärare och elever kan skapa konflikter. Problemen uppstår när ett 

tidigare samförstånd ersätts med ett större fokus på förändringsarbetet i undervisningen. Det 

framkom i undersökningen att i flera skolor hade kraven på lärarnas förändrade roll och 

arbetslagens självständighet stor betydelse för resultatet av förändringsarbetet. Slutsatsen är 

att skolkulturen – eller det ”arbetssociala livet” (Blossing, 2003, s. 69) - är en viktig del och 

att man behöver undersöka skolans mönster för att finna stabila arbetsformer innan arbetet 

med förbättringar startar. 

 

I en annan undersökning menar Enkvist (2003) att skolan satsar på fel saker och att det är 

därför skolan ser ut som den gör idag. Enkvist (2003, s. 49) skriver att ”skolans problem är 

ledarskap och styrdokument snarare än pengar”.  Rektorerna har en svår situation i sitt dagliga 

arbete och att de kläms mellan styrdokumenten. Det är svårt för skolledningen att arbeta mot 

målen när styrdokumenten är otydliga och detta förhållande skapar en situation där 

stämningen mellan lärare och rektorer orsakar problem. Lärare blir utbrända av den ökade 

arbetsbördan. Enqvist skriver vidare att dokumenten fokuserar på inlärning inte kunskap och 

detta faktum orsakar problem för skolan. Hon klagar på rektorsutbildningen och frågar var 

pengarna till skolan har tagit vägen.  

 

I tredje undersökning debatterar Nilsson (2000) skolans problem. Hon beskriver utvecklingen 

och skriver att det är få som längtar tillbaka till skolan efter avslutad skolgång. Skolplikten 

eller möjligheten beskriver hon som ett nioårigt tvång som egentligen är tolvårigt och jämför 

det med Gudfadern som hade egna regler för hur saker ska göras. Hon beskriver att skolan 

sorterar eleverna efter intelligens genom att sätta betyg och att betygen ofta används som ett 

maktmedel när eleverna saknar intresse för undervisningen. Skolan är en dålig arbetsplats för 

både lärare och elever men att de anpassar sig till situationen trots problemen, anser hon. 

Ingen vuxen skulle acceptera att bli slagen på fikarasten eller utsättas för mobbing utan att 
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någon gör något åt det. Att alla ska känna sig trygga i skolan anser hon vara en förutsättning. 

Elevernas attityd till skolan beror på hur lärarna behandlar dem, skriver hon (Nilsson, 2000, s. 

68) och anser att vi så småningom i frågan om attityden till elever ”kommit fram till att fråga 

vad som är bäst för eleven, istället för att fråga hur eleven uppfyller skolans krav”. 

Läroplanernas kunskapskrav kommer aldrig i närheten av de upplevelser hon anser att skolan 

ska skapa, för att eleverna ska få intresse att lära sig. Läroplanens mål saknar formulering som 

motiverar eleven när den frågar varför ska jag kunna det här? Hon skriver även att 

kunskapsmängden skulle kunna minskas från dagens norm för att nå större anpassning till 

samhället. Klyftan mellan dem som vill lära sig och andra är stor. De motiverade eleverna vill 

lära sig och ställer gärna upp på stödlektioner.  

 

I en fjärde undersökning beskriver Kveli (1994) hur det är att vara lärare. Läraren måste ha 

kompetens för att möta skolans utmaningar. Kveli beskriver vilka kunskaper en lärare bör ha 

och hur läraren ska lägga upp sitt arbete för att nå goda resultat. Utifrån lärarens sätt att se på 

undervisning, elever och klassen beskriver hon lärarens sätt att hantera de olika situationerna. 

Hon ger konkreta exempel och frågeställningar att jobba vidare med när läraren utvecklar sitt 

eget tänkande. Kveli använder flera modeller för att skapa insikt och förståelse mellan teori 

och praktik. En av modellerna beskriver en samspelsprocess som enligt Kveli (1994, s. 64) 

”kallas för lärocirkeln eller lärospiralen”. Modellen kan läraren använda för att kritiskt 

bedöma sin arbetsprestation. Myndigheter, föräldrar och barn ställer höga krav på lärarens 

pedagogiska kunnande trots att arbetsrollen är så komplex. Kveli (1994, s. 132) anser att 

lärarrollen kan delas in i: ”pedagogiskt handlande, pedagogisk planering och kritisk 

reflektion”. Det innebär att lärarna hela tiden måste kompetensutveckla sig för att kompensera 

det ökade kraven på kunskap som de behöver för att utföra sitt arbete i en ny yrkesroll. 

 

Norell (2002) beskriver slutligen pedagogens förändrade roll. Det som förr ansågs komma 

med automatik genom att personen hade en lärarexamen är ingen självklarhet idag. Nu måste 

pedagogen förtjäna sin roll som god pedagog genom goda relationer och förhållningssätt till 

elever och föräldrar. Norell (2003, s. 44) beskriver ett professionellt förhållningssätt som 

läraren kan förverkliga utifrån tre förutsättningar: ”personlig mognad, trygg yrkesidentitet och 

intresse för sin uppgift”. Detta ställer höga krav på pedagogerna som själva får ta större 

ansvar för vad som är relevanta arbetsuppgifter. Kraven på personlig kvalitet ökar. Behovet av 

kompetensutveckling genom kontinuerlig vidareutbildning för pedagogen blir större. Hon 

anser att utvecklingspsykologi är något alla behöver, särskilt om man arbetar med barn och 

ungdomar.  

 

Gemensamt för författare i stycket ovan är att de anser att skolan har problem med sin 

verksamhet i dess nuvarande form och att lärarens roll är föränderlig i dagens samhälle. Det 

krävs regelbundna utbildningar och reflektioner för de som arbetar i skolan för att möta elever 

i ett föränderligt samhälle. 

 

4.2 Teori och litteratur diskussion 

Jag har valt att söka efter teorier och litteratur som kan förklara varför sv/eng fått den 

utformning som ämnet nu har. Nämnda teorier och litteratur hjälper mig att förstå och få svar 

på mitt syfte och mina frågeställningar. Det är en stimulerande uppgift att söka dimensioner i 

teorierna och litteraturen som ger förklaringar till skolans verksamhet. Att få förståelse för 

verksamhetens gemensamma handlande. Jag söker en rimlig förklaring till att undervisningen 

i sv/eng kan, bör, ska, får fortsätta.  
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5 Metod 
Här beskriver jag de metoder och den tolkningsansats som jag använt för att undersöka mitt 

syfte och mina frågeställningar. Med hjälp av hermeneutisk tolkning som metod ska jag 

försöka förstå det ofattbara i denna situation genom en tolkningsprocess där helhet, förståelse, 

del och förförståelse cirkulerar. Wallén (1993, s. 30) beskriver hermeneutiken som: ”tolkning 

av innebörden i dess vidaste mening”.  

5.1 Forskningsansats - Hermeneutik  

För att förstå skolans sätt att hantera språkvalet sv/eng valde jag att göra en studie med 

hermeneutisk ansats. I hermeneutiken tolkar man texter, situationer och attityder i två 

cirkulerande processer. Processen att få förståelse och insikt bygger enligt Alvesson & 

Sköldberg (2008, s. 211) på de två ”grundläggande hermeneutiska cirklarna: den mellan del 

och helhet och den mellan förståelse och förförståelse”. För att förstå måste jag se helheten 

och försöka förstå alla delar för att sedan beskriva den undersökta situationen. Att helheten är 

beroende av delen och delen av helheten och att det genom att se förhållandet mellan de två 

skapar förståelse och ny förförståelse. Helhetsbilden kommer att ändra skepnad när delarna 

ändras och en ny förståelse med ny insikt uppstår. Det finns två sätt att se på hermenutik som 

delar och helhet som Ödman´s pussel (2001, s. 25) eller som Alvesson & Sköldberg (2008, s. 

211) hermeneutiska cirklar. För att utveckla tankegångarna i hela tolkningsprocessen 

beskriver jag först med hermeneutisk helhet och delar som ett pussel. Ödman (2001, s. 25) 

anser: ”förståelsen gäller således den mänskliga existensen, dess villkor och möjligheter, 

begripandet enskilda pusselbitar, vilka kan utnyttjas som delförklaringar av den mer 

omfattande bild vi försöker förstå”. De pusselbitar Ödman (2001, s. 97 -106) beskriver är de 

delar som i denna studie består av intervjuerna med olika informanter, observationernas olika 

händelser och elevernas enkätsvar. Dessa pusselbitar tillsammans bildar en helhet i det pussel 

som jag vill förstå och tolka, alltså språkvalet sv/eng. När varje pusselbit läggs till växer 

pusslet och en bild av fenomenet språkvalet sv/eng växer fram. Vid varje pusselbit tolkar jag 

den framväxande bilden utifrån min förförståelse för att få en ny förståelse. När pusslet är 

helt och jag ser på hela bilden får jag en ny och djupare förståelse.  

 

När jag fortsätter att tolka utifrån ett cirkulerande perspektiv, de hermeneutiska cirklarna, för 

att förstå helheten eller hela pusslet utifrån delen eller pusselbiten skapar jag ny förståelse och 

förförståelse. Bearbetningen ökar förståelsen av materialet och av hela situationen eller 

fenomenet som helhet. Vid rörelse i dessa cirklar kommer nya delar och förståelser att bilda 

nya tolkningsmönster som jag omtolkar igen. Tolkningsmönstret antar ny skepnad genom att 

jag väger in nya fakta och det som sker är enligt Alvesson & Sköldberg (2008, s. 205) att  

”mönstret utformas i dialog med texten, och startpunkten är förföreställningar hos uttolkaren, 

vilka kommer att omvandlas under processens gång”. Processen skapar förståelse för att det 

finns avvikande fenomen som har betydelse och påverkar helheten. Scott och Usher (1996, s. 

18) anser att: “to explain the social world we need to understand it, to make sense of it, and 

hence we need to understand the meanings that construct and are constructed by interactive 

human behaviour. Human action is given meaning by interpretive schemes”. 

 

För att förstå skolans situation måste jag förstå vad som gör att aktörerna handlar som de gör. 

Hur kan läraren undervisa i sv/eng utifrån de riktlinjer som finns idag? Good-reason-essay 

kallar Ödman (2001, s. 86) en typ av tolkning som innebär att den som gör en handling gör 

det för den goda sakens skull och får därmed en förklaring till ett visst handlande. Min nya 

förståelse har ändrat karaktär genom vad jag tolkat i det skrivna, från observationerna och 
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lärarnas intervjuer. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 193) anser att ”i förståelsen utvecklas 

empati, en inlevelse i situationen och en känsla för objektet som befinner sig i just den 

situationen, som måste upplevas för att kunna förstås”.  Det objekt som jag ska försöka att 

förstå med empatisk förmåga är sv/eng som helhet, lärare och elever som delar i en sv/eng 

ämneshelhet. Hela det sociala sammanhanget i sv/eng får en stor betydelse i det som jag 

studerar och endast genom som Scott & Usher (1996, s. 22) beskriver att: ”hermeneutic 

understanding is therefore a learning experience involving „dialogue‟ between ourselves as 

researchers and this which we are trying to understand”. 

 

Hela tolkningsprocessen utvecklar sig till en dialog mellan mig och det jag försöker förstå i 

mitt insamlade datamaterial. För mig blir de två cirklarna till en cirkel. Den består av delarna: 

helhet, förförståelse, del och förförståelse. Denna tolkning av min egen lärandeprocess – eller 

metodologiska metaförståelse – är ett sätt för mig att förklara problemet utifrån min 

förförståelse, av de jag tolkat, analyserat och sedan förmedlar till dem som läser uppsatsen. 

5.2 Data insamling 

Jag har genom att först intervjuat, sedan gjort observationer och till slut genomfört en 

enkätstudie samlat in data till studien. Carlström & Carlström Hagman (2006, s. 168) skriver: 

”Ibland talar man då om ”metodtriangulering” när samma fenomen studeras med olika 

metoder”. Att undersöka samma sak från flera håll gör att trovärdigheten ökar och studiens 

resultat stärks. Den insamlade datan har jag transkriberat, sammanställt och analyserat. Med 

Åsbergs (2001, s. 270) ordval har jag i studien samlat in ”kvalitativ (i form av ord) och 

kvantitativ data (i form av siffror)”. De intervjuer och observationer som jag gjort 

representerar kvalitativa data medan enkäterna representerar kvantitativa data.  

5.2.1 Intervjuer 

Jag har valt intervjuer för att få ökad förståelse av vad informanter tycker om ämnes- och 

lektionskombinationen sv/eng. Att få det beskrivet med informantens egna ord och 

kroppsspråk, en bild som beskriver informanternas upplevelser. ”Intervjun kan betraktas som 

en metod att samla in information. Det ställs därför krav på hur intervjun genomförs, 

bearbetas och tolkas”, skriver Carlström & Carlström-Hagman (2006, s. 185). Vilket gör att 

tid och plats har varit av stor betydelse vid intervjuernas genomförande. Min önskan har varit 

att informanten ska känna sig så bekväm som möjligt vid intervjun för att underlätta 

kommunikationen mellan mig och informanten. Jag har på ett strukturerat sätt intervjuat 

informanterna med hjälp av speciellt framtagna intervjumallar (bilaga 1-2). Informanterna har 

haft möjlighet att utveckla frågorna för att ge relevanta och tydliga svar. Intervjuerna med 

lärarna har jag spelat in på band för ”… att så exakt som möjligt dokumentera en företeelse 

eller ett skeende för senare analys” (Carlström & Carlström-Hagman, 2006, s. 138). Svaren 

har jag transkriberat direkt efter intervjun och senare tolkat dem.  

5.2.2 Observationer 

Med intervjuerna som underlag har jag observerat undervisningssituationen för att skapa mig 

en egen bild. Ödman (2001, s. 24) skriver: ”då man ställer något framför sig eller står framför 

något, framstår det för en; man ser det tydligare”. Att se med egna ögon skapar insikt och 

förståelse för det sagda ordet. Jag har valt den öppna observationen så att eleverna har sett att 

jag varit i klassrummet med den nackdelen att jag kan ha påverkat dem och det jag observerat. 

Denna risk har jag vägt in vid analysen av mina observationer. För att veta om det varit en 

”vanlig” dag i skolan har jag efter varje observation frågat läraren: ”Brukar det vara så här på 

dessa lektioner?” Svaret har jag sedan lagt till i protokollet för senare analys. Jag har valt att 

föra anteckningar hela tiden, så kallade löpande protokoll, istället för att använda mig av ett 
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observationsschema. Orsaken var att det hade varit omöjligt att förutse vad som sker i 

klassrummet. Det har varit klassrumssituationen som helhet som varit det intressanta i min 

studie. Carlström & Carlström-Hagman (2006, s. 255) anser att ”informationen via 

observationer kan användas för att beskriva och ge ökad förståelse för människors handlingar 

och beteende...”, vilket också var mitt syfte med observationerna. Jag har speglat lärarens och 

elevernas vardag genom mina observationer. Observationerna har jag transkriberat direkt och 

texten har jag sedan analyserat.  

5.2.3 Enkäter 

För att samla in så mycket information som möjligt från många elever på så kort tid som 

möjligt har jag använt enkäter (bilaga 3). Jag har tagits hänsyn till vilken information som är 

relevant för undersökningen. Sedan har jag anpassat frågorna till den undersökta målgruppen. 

Carlström & Carlström-Hagman (2006, s. 212) skriver att det är ”viktigt att ta hänsyn till hur 

mycket respondenten kan tänkas orka besvara med bibehållen motivation”. Enkäten har jag 

begränsat till en sida för att den ska vara enkel och för att tidsåtgången ska bli kort. 

Enkätundersökningen har jag gjort vid ett ordinarie undervisningstillfälle i varje klass. 

Elevernas åsikter om ämnet har jag sedan använt för att kategorisera, analysera, tolka och 

förstå.  

5.3 Urval och genomförande 

Valet av informanter är gjord utifrån ”ett unikt urval” (Carlström & Carlström-Hagman, 2006, 

s. 297) där alla i denna studie har någon anknytning till skolan som undersökts och/eller till 

språkvalet sv/eng. Jag har kontaktat uppgiftslämnarna via telefon eller medelst personligt 

möte. Informanterna har valt var vi ska träffas, vilket i samtliga fall har varit deras arbetsplats.  

Samtliga informanter har fått en beskrivning av syftet och vilka frågeställningar jag använder 

i studien. Alla informanter har haft en positiv inställning till intervjuerna, förutom en person 

som blev upprörd av frågorna och som jag avslutade telefonsamtalet med ett tack för hjälpen. 

Informanterna har svarat på samtliga frågor i intervjumallen och varit intresserade av ämnet. 

Tidsåtgången har varierat mellan 15 och 60 minuter beroende vem som svarat på frågorna. 

 

Jag kontaktade två personer på skolverkets upplysningstjänst för att ta reda på vad som gäller 

rent juridiskt för språkvalet sv/eng. Anledningen till att jag ringde upp två oberoende personer 

var att jag ville tydliggöra de svar jag fått vid de inledande samtalen på skolan. Frågor har jag 

sedan ställt enligt intervjumallen (bilaga 1), allt för att skapa mig en bild av myndigheternas 

gemensamma inställning till ämnesvalet sv/eng. 

 

Via telefonkontakt talade jag med två inspektörer vid Statens skolinspektion. Båda 

myndighetspersonerna hade granskat skolan vid en tidigare inspektion. Jag frågade en av 

inspektörerna om det gick bra att besvara några frågor om inspektionen och den tillhörande 

rapporten. Intervjufrågorna har jag ställt enligt mall (bilaga 1). Den andre inspektören ringde 

upp mig efter att jag hade lämnat ett meddelande på telefonsvararen. Avsikten var att förklara 

inspektionsrapportens innehåll.   

 

För att veta om fler skolor undervisade i sv/eng intervjuade jag rektorer på sju skolor via 

telefon. Jag intervjuade personligen rektorn på den skola som studien är genomförd. 

Intervjuerna inleddes med att jag gjorde en presentation av syftet samt frågade om jag fick 

ställa några förtydligande frågor. Jag fortsatte sedan med frågorna efter intervjumallen (bilaga 

1). En skola säger att de saknar ämnet och jag undantar därför den skolan från den fortsatta 

redovisningen.   
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Jag tog personlig kontakt med fem lärare på den undersökta skolan för att boka möte för 

intervju. Endast en lärare ringde upp mig för att boka tid. Lärarna som alla undervisar i sv/eng 

har jag intervjuat på den tid och plats som läraren själv valt. Jag har startat intervjun med att 

beskriva mitt syfte och fortsatte med frågorna efter intervjumallen (bilaga 2) för att höra vad 

lärarna tycker om ämnet som helhet. Att jag valde att spela in intervjuerna bidrog till en 

avslappnad situation och informanterna verkade vara nöjda med formerna för intervjun. 

Arrangemanget gav även mycket mer information och ökad förståelse för sv/eng. Jag 

benämner alla lärare som just lärare oavsett om de är behöriga fast anställda eller obehöriga 

med tidsbegränsad anställning.  

  

Jag har genomfört fyra observationerna i och med att jag följt en intervjuad lärare en normal 

arbetsdag med undervisning klassvis i årskurserna sex till nio. I det löpande protokollet har 

jag antecknat det som hänt i klassrummet, antal elever, var de befinner sig, hur läraren, elever 

och annan personal agerar i klassrummet med fokus på lärarens handlingar. Jag har undvikit 

att agera i klassrummet utan endast passivt observerat och antecknat. Eleverna har fått veta att 

jag ska vara med under lektionen och orsaken till min närvaro. Vid frågor om vad jag gör har 

jag svarat eleverna och läraren samma sak; att undersöka hur lektionerna går till.  

 

Enkäterna (bilaga 3) genomförde jag på en skola, vid ett lektionstillfälle i varje klass. 

Eleverna var informerade om vad enkäten handlarde om och orsaken till att de erbjudits en 

möjlighet att delta. Eleverna har även fått möjlighet att avstå från att delta i enkäten. 

Tidsåtgången för genomförandet har varit c:a 10 minuter. 

 

Intervjuerna och observationer har varit av skiftande karaktär. Sammantaget för intervjuerna 

är att alla informanter har varit intresserade av ämnet och att eleverna haft en positiv 

inställning till observationer och enkäter. Efter varje intervju, observation och 

enkätundersökning har jag transkriberat och sammanställt materialet. Sedan har jag bearbetat 

och tolkat mina data för att söka olikheter och likheter i materialet.  

5.4 Validitet och reliabilitet   

Jag är medveten om att studien bara gäller en skola men vid intervjuerna med rektorer och 

inspektörer från Statens skolinspektion framkom att man organiserar sv/eng på liknande sätt i 

de flesta svenska grundskolor. Jag tror därför att situationen ser ungefär likadan ut på fler 

kommunala skolor med den skillnaden att man benämner ämnet olika, så studien kan sägas 

vara generaliserbar (Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 139). Samtliga skolor säger att 

sv/eng är för elever som har svårt att nå målen och för de som avstår att läsa ett annat språk. 

Det som framkommit vid observationerna har överensstämt med lärarnas intervjuer och 

enkätsvaren. Detta gör att studien blir mer trovärdigt än om jag bara hade använt en metod.  

Bortfallet av elever på grund av frånvaro har knappast påverkat resultatet eftersom jag har 

bedömt situationen som helhet. De insamlade enkäterna representerar antalet deltagare i 

studien och bortfallet blir 21 elever av totalt 152 elever. Bortfallet blir störst i årskurs nio, där 

82 % av eleverna besvarade enkäten. Att jag funnit en rapport och flera uppsatser om 

språkvalet sv/eng där mitt resultat samstämmer gör att studien får mer reliabilitet och validitet 

än om det saknats annan forskning i ämnet.  

5.5 Etik  

Jag har beaktat de fyra huvudkraven som Etiska rådet (Vetenskapsrådet, 2002) publicerat i 

Forskningsetiska principer på webben rörande informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjande kravet. Rektorn har givit tillåtelse att utföra undersökningen på skolan. Varje 

informant deltar frivilligt i studien. Jag har tillfrågat undervisande lärare om jag fått intervjua 
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dem och även fått tillåtelse att göra observationer. När jag har gjort min studie är jag väl 

medveten om problematiken att jag måste anonymisera mina informanter samtidigt som jag 

vill återge ordagrant vad var och en har sagt för att bli trovärdig. Det finns möjlighet att någon 

kan känna igen vad jag skrivit men det kommer aldrig att direkt framgå vem som sagt vad. De 

frågor som varit av personlig karaktär har jag plockat bort för att säkerställa informanternas 

anonymitet. Eleverna har fått information om att undersökningen är anonym dvs. att undvika 

namn på enkäterna och att ingen vet vem som svarat vad. Funderingar kring om den studerade 

skolan skulle kunna ta skada av min rapport har jag beaktat. Eftersom problematiken finns på 

fler skolor i landet anser jag som Wallén (1993, s. 119) ”om man har goda avsikter med det 

man gjorde kan man inte lastas om det blir negativa konsekvenser”. Samtliga deltagare har 

fått veta att informationen som de lämnar ingår i mitt arbete med en C-uppsats i Pedagogik 

samt att rektor på skolan vill ta del av enkätsvaren i en samanställd version. 

5.6 Metoddiskussion 

Att välja rätt metod för att genomföra en studie är ett grundläggande problem. Det finns 

svårigheter med att i förväg göra ett korrekt val. De metoder jag har använt för att komma 

fram till mitt resultat kompletterar varandra. Intervjuerna med rektorerna har gjort att jag fått 

förståelse för lärarnas tankegångar och vise versa. Observationerna har bekräftat vad jag hört i 

mina intervjuer och enkäterna beskriver elevernas åsikter. En nackdel för studien är att jag 

kunde ha använt mig av fler informantkategorier, t ex föräldrar för att få veta vad de anser om 

sv/eng och vilken information de fått inför språkvalet.  

 

Efter att jag intervjuat lärarna och rektorerna var observationerna ett måste. Nyfikenheten på 

hur verkligheten såg ut blev uppenbar när lärarna beskrev situationen för mig. Jag ”var 

intresserad av det som egentligen händer i den pedagogiska situationen” (Carlström & 

Carlström Hagman, 2006, s. 261). Framförallt ville jag se om undervisningen stämde överens 

med min förförståelse av undervisningssituationen. Att få observera situationen och se om det 

stämde med tidigare upplevelser då jag varit aktiv i undervisningssituationen gav insikt. 

 

Elevernas svar på enkäterna var överraskande. Detta är både positivt och negativt ur 

tolkningssynpunkt. Att dela ut enkäten personligen var bra eftersom jag kunde anteckna 

bortfallet direkt efter insamlandet. Samtidigt kunde jag tacka eleverna för hjälpen och få 

feedback direkt. Positivt var att de flesta svarade på enkäten och att några elever försökte att 

få förändring. Att en del elever trots min information om anonymiteten skrev sitt namn på 

enkäterna tolkar jag som att eleven ville ha respons, att de stod för sin åsikt eller bara ville 

synas.  

 

I resultatdelen har jag redovisat svaren i intervjuer och enkäter som belyst mitt syfte och mina 

frågeställningar, resten av frågorna saknar relevans. Jag har analyserat enkäterna genom att 

först kategorisera utifrån vilken klass eleverna har gått i och sedan tittat på samtliga elever på 

skolan. Denna operation har givit det mest representativa resultatet efter intervjuerna och 

observationerna. I observationerna har jag lyft fram skillnaderna. Hela materialet har jag 

sedan kategoriserat utifrån utbildningskultur och lärarnas, rektorernas och elevernas syn på 

den pedagogiska situationen.  

 

6 Resultat  
I detta avsnitt kommer en presentation av resultatet för varje datainsamlingsmetod att sättas 

samman genom att delarna fördelas utifrån utbildningskultur och eleverna, lärarnas och 

rektorernas syn på den pedagogiska situationen.  
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6.1 Utbildningskultur 

När jag intervjuade personer inom Skolverkets upplysningstjänst och Statens skolinspektion 

var deras svar entydiga. Det är otillåtet att skolorna undervisar i kombinationen sv/eng men 

det är däremot tillåtet att enligt Grundskoleförordningen undervisa separat i svenska eller 

engelska. Skolinspektionen säger att det blivit kutym i skolorna att undervisa i ämnet sv/eng. 

Samma svar angavs när jag frågade varför det saknades anmärkning i skolans 

inspektionsrapport då den studerade/granskade skolan undervisar i kombinationen sv/eng. De 

båda inspektörerna hade tillsammans diskuterat mina frågor och den ansvarige inspektören 

ringde upp för att förklara innehållet i inspektionsrapporten. De angav båda två att när 

inspektionerna gjordes, innan den nya myndigheten bildades, använde man inga färdiga 

inspektionsmallar utan: ”man såg det man såg” som en inspektör beskrev situationen. Det gör 

att inspektionsrapporternas utseende och innehåll kan variera beroende på vem som 

inspekterat i skolorna. ”Idag finns en mall så att alla skolor skall bedömas lika” fortsätter 

inspektören. Inspektören bad mig återkomma om jag hade fler frågor.  

 

När jag ställde frågan till rektorerna om de visste att de är otillåtet att undervisa i ämnet 

sv/eng i kombination enligt Grundskoleförordningen säger två rektorer att de får undervisa 

som de gör och fyra rektorer säger: ”att de vet att de inte får, men att ämnet behövs för de 

elever som inte når målen”. Rektorernas samlade förklaring till varför ämnet finns, är att det 

behövs för att eleverna ska nå målen. 

 

Att skolorna har haft språkvalet länge säger fem rektorer och berättar att de har undervisat i 

ämnet sedan 1994, när den nya läroplanen Lpo94 kom. En rektor vet inte exakt eftersom 

denne har varit på skolan i sju år och ämnet fanns redan då: ”så det har nog funnits längre”. 

Samtliga tillfrågade lärare har ingen aning om hur länge skolan haft ämnet och alla säger att 

det fanns långt innan de började på skolan.  

 

De elever som får undervisning i sv/eng på skolorna är enligt tre rektorer: ”de som inte väljer 

främmande språk B” eller ”för de elever som inte vill läsa ett annat språk”. Tre rektorer säger 

att det är för: ”svaga elever som inte når målen”. Lärarna har en annan beskrivning på 

riktlinjer för skolan och två säger att de inte vet, en lärare säger att det är för elever som inte 

vill läsa något annat språk och två lärare säger att det är för att hjälpa elever som är svaga i 

svenska och engelska. På följdfrågan hur lärarna själva ser på ämnet svarar samtliga lärare att 

ämnet är för: ”de elever som är svaga i svenska och/eller engelska”. De betonar också att det 

är ett ämne som det finns ett stort behov av. En lärare säger att han träffat elever som sagt att: 

”Jag hade aldrig klarat min engelska på gymnasiet om jag inte hade haft sv/eng men de var 

dom som förstod hur viktigt det var. De var de här som inte klarade av att klättra över G i 

ordinarie engelska. Då hade dom de 2 timmarna i veckan och visste vad det innebar. De kom, 

satte sig ner och jobbade.”  

 

Vid intervjuerna svarade sju av rektorerna att de undervisar i årskurs sex till nio och att 

elevantalet varierar från 180 till 438 elever på skolorna. Det är sex skolor av de undersökta 

som undervisar i språkvalet men de benämner språkvalet på olika sätt, en skola engelska, fyra 

skolor kallar det svenska och engelska, och en skola säger att de undervisar i sv/eng. Endast 

en skola säger att de saknar sv/eng och hänvisar till grundskoleförordningen och rektorn säger 

att det är otillåtet att undervisa i språkvalet enligt denna. Rektorn berättar att det finns elever 

som undervisas i svenska respektive engelska på skolan men att eleverna har åtgärdsprogram 

eller stödundervisning.  
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Fem rektorer berättar att de har behöriga lärare som undervisar i sv/eng. En rektor säger: ”att 

de har en behörig på varje årskurs men att det förändras till nästa termin”. Jämfört med 

svaren från lärarna; där tre av lärarna säger att de är behöriga, i olika ämnen. En är behörig i 

både svenska och engelska, den andre i enbart svenska och den tredje i samhällsorienterade 

ämnen. De obehöriga lärarna har undervisat i flera år i olika ämnen. En av dem har undervisat 

i svensk/engelska i flera år och den andre obehöriga läraren säger, att det senaste året har 

läraren undervisat i sv/eng och har tidigare undervisat i spåkval som obehörig. Tre av lärarna 

har arbetat på andra skolor med olika ämnen. Deras yrkeserfarenhet varierar, två lärare har 

undervisat 15 till 16 år och tre lärare fem till sju år. Att lärarnas undervisningstimmar är olika 

framgår när, en lärare undervisar årskurs sex till nio, fyra lärare som samtliga undervisar 

varsin årskurs sex till nio, varav en lärare i sjuan säger att: ”jag är bara inne på en lektion i 

veckan”.  

 

När det gäller kursplan svarar två rektorer att det har kursplan för ämnet, en att de har en 

kursplan som bygger på moderna språk, två svarar att det följer kursplanen för svenska och 

engelska och en säger att det inte finns kursplan. På denna fråga svarar lärarna först att de inte 

vet och efter en kort stund har tre av de fem lärarna svarat att det finns en kursplan som följer 

svenska och engelska och de andra två: ”vet inte om det finns kursplan”. Samtliga rektorer 

säger att de inte sätter betyg utan att det sätts betyg i ordinarie ämne svenska och engelska 

vilket även lärarna bekräftar. Tre lärare säger att de har kontakt med lärarna som undervisar i 

svenska och engelska för att de ska veta hur det går för eleverna. Om lärarnas egna riktlinjer 

säger samtliga lärarna att det är för att stötta de elever som har svårt med svenska och 

engelska för att de ska nå godkänt i svenska och engelska. 

 

Den slutliga frågan till lärarna var: är det en bra arbetsplats? Samtliga lärare säger att det är 

en bra arbetsplats. En lärare beskriver det som att de har: ”.. korta avstånd mellan beslut 

vardags mässigt mellan olika lärare och ämnen och smidigt tycker jag det är…”. En lärare 

säger: ”Vi har bra ledning. De gör så gott de kan. Det är inte lätt att leda en skola.”  

 

6.2 Rektorers och lärarnas syn på den pedagogiska situationen 

De konsekvenser som sv/eng ger för undervisningen kommer att presenteras genom att 

resultatet av intervjuerna, observationerna och enkäter presenteras i detta avsnitt.  

6.2.1 Intervjuer 

Rektorerna beskriver lite olika om vad lärarna tycker om att undervisa i språkvalet, en rektor 

säger: ”att det får jag fråga läraren själv”, en rektor svarar att de inte tycker om det, två 

rektorer säger att det finns en trötthet från pedagogerna och två rektorer svarar att det är olika 

från år till år beroende på eleverna. Andra kommentarer som kommer från rektorerna är: ”det 

borde vara fler behöriga lärare med specialpedagogiska kunskaper och inte som nu en 

behörig lärare i varje årskurs”, ”det måste vara välutbildad personal” och ”pedagogen som 

undervisar bör ha erfarenhet och trygghet för att nå goda pedagogiska mål”. Lärarna själva 

tycker alla att det är: ”en jättestor skillnad jämfört med att undervisa i andra ämnen” och 

hänvisar samtliga till planeringen av lektioner och att de upplever mer ansvar för sv/eng. En 

lärare säger: ”men det är slitsamt, det är det. Det är ett ämne som kräver ganska mycket”. 

Samtliga lärarna förbereder sig med att hålla kontakten med de lärare som undervisar i 

svenska och engelska för att veta vad eleverna behöver hjälp med. En lärare berättar att: ”man 

måste vara flexibel helt klart, men med en viss grundtrygghet måste de ju veta att på 

måndagar tar jag med svenska mappen och onsdagar engelska mappen”. Två lärare berättar 

att de förbereder lektioner i sexan och sjuan. De har med sig material till de eleverna som 
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saknar böcker. Fyra lärare har påpekat att det är enklare att undervisa i sexan än det är i de 

högre klasserna. Eleverna i sexan är mer inställda på att de ska lära sig, endast ett fåtal gör 

ingenting. Två av lärarna beskriver det som att det är enklare om man får börja med eleverna i 

6:an och följa dem upp. Då kan läraren styra upp undervisningen och planera i samarbete med 

eleverna. Svårigheterna kommer när elever från avhoppade språkval kommer in. De är ofta 

omotiverade och stör de elever som vill arbeta. De avhoppade har svårt att komma in i den 

befintliga gruppen och acceptera de villkor som läraren ställer på eleverna, beskriver fyra 

lärare. Flera av de avhoppade eleverna är duktiga och saknar behov av stödet som erbjuds 

säger två av lärarna. Samtliga lärarna säger att det är för att eleverna förväntar sig att det är ett 

slappt ämne som de inte behöver göra något eftersom det inte är betygsgrundande. Lärarna 

hänvisar till planeringen av lektioner och att det är mer ansvar för detta ämne. En lärare 

beskriver det som: ”att man måste vara bläckfisk”. Alla säger att de inte sätter betyg i ämnet, 

tre säger att de har kontakt med lärarna som undervisar i svenska och engelska för att lämna 

omdöme om eleverna. När det gäller skillnaden att undervisa i ämnet mot andra ämnen säger 

alla lärare att det är en jättestor skillnad när det gäller planering och berättar om samma 

problematik som vid förberedelse av lektioner. En lärare säger att: ”det har blivit någon typ av 

läxläsningsgrupp av det och det är förfärligt för det är ju inte det de ska vara. Det känns som 

det är ett större behov av en läxläsningsgrupp som det ser ut nu än sv/eng-grupp”.  

 

Alla lärare har något förslag till förändringar en säger att det behövs mer resurser genom 

handledning av personal och mindre grupper. En annan efterfrågar läromedel. Fem beskriver 

att elevernas attityd till ämnet måste förändras. En lärare föreslår att man skulle göra 

timmarna till något liknande som stugmodellen i Timrå och beskriver att det satt olika lärare 

för varje ämne i olika klassrum och eleverna gick till den lärare som de behövde hjälp av. 

”Man kanske skulle kunna ta elevensvaltiden” också säger läraren.  En annan lärare säger att 

det bör finnas riktiga mål för undervisningen och att eleverna är medvetna om detta. En lärare 

pratar om att ämnet ska förändras till nästa år och att det ska starta ett läsprojekt, läraren tror 

att det kan fungera. 

6.2.2 Observationer 

Under observation i årskurs sex finns två lärare, närvaron kontrolleras av den ena läraren och 

den andre läraren gick igenom vad som förväntades av eleverna under lektionen. Klassen 

delades in i två grupper och i två klassrum med varsin lärare. Jag kunde se att eleverna 

arbetade med något och de förklarade hela tiden var de skulle ta vägen och endast ett fåtal 

gjorde ingenting. Behovet av att få hjälp var mer synligt i denna årskurs än någon annan 

årskurs. Dörren tillklassrummet var stängd under lektionen. Lektionen avslutades med att alla 

återvände till samma klassrum där lektionen startat. 

 

Vid observationerna i de övriga klasserna sju till nio samlades eleverna för en snabb kontroll 

av närvaro sedan splittrades eleverna upp på elevernas begäran, i flera olika grupper, olika 

rum och korridorer över hela skolan. Lärarna gick runt i hela skolan och försöker hjälpa de 

elever som ber om hjälp och läraren säger till de elever som pratar att de ska hämta något att 

göra. I sjuan används ett klassrum till att vara tysta rummet och där får eleverna bara vistas 

om de är tysta och jobbar. Dörren till det klassrum som eleverna utgår ifrån stod hela tiden 

öppen medan det i tysta klassrummet och grupprummen är det stängda dörrar hela tiden.   

 

Det skilde sig i en observation i årskurs åtta där eleverna lämnades ensamma med en 

elevassistent som är till för en speciell elev. Den ordinarie läraren gick till en annan klass som 

läraren lovat att hjälpa med en uppgift. Klassen fick vara utan lärare eftersom vikarien som 

skulle var där hade dubbelbokat sig. Åttans elever lämnar klassrummet och endast fem elever 
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blir kvar. När läraren återvänder pratar läraren om elevernas brist på respekt för ämnet och 

hänvisar till att eleverna fungerar bättre i sexan. Denna lektion säger läraren är ovanlig 

eftersom läraren brukar vara närvarande på lektionen i vanliga fall och att detta var en speciell 

situation.  

 

6.3 Elevernas syn på den pedagogiska situationen 

Det är 131 elever av totalt 152 elever som har besvarat enkäterna vilket blir en svarsfrekvens 

på 86 %. Vid en jämförelse med skolans totala elevantal är det mer än 1/4 av eleverna som har 

valt språkvalet sv/eng. Resultatet av enkäterna kommer att presenteras genom att ställda 

frågor och svar av eleverna sammanställts (bilaga 4). 

 

När började du i sv/eng? 

Svarsalternativen var: sex, sju, åtta och nio. Den största elevgruppen började i sexan i 

samtliga årskurser. I sexan svarade alla att de började i sexan. I årskurs sju är det 60 % som 

började i sexan, 31 % som började i sjuan, 3 % i åttan och 6 % i nian. De två sista svaren i 

åttan och nian är elever som kryssat i alla alternativen i enkäten. I årskurs åtta är det 57 % 

som började i sexan, 16 % i sjuan, 24 % i åttan och 3 % i nian. De elever som startade i nian 

har markerat fel alternativ eller alla alternativen. I årskurs nio är det 54 %, som började i 

sexan 15 % som började i sjuan, 21 % som började i åttan och 10 % som började i nian. Vad 

sammanställningen visar är att grupperna som började i sexan och de som börjat senare skulle 

kunna delas då grupperna är nästan lika stora.  

 

Varför har du valt sv/eng? 

På detta alternativ fanns det fyra svar: läsa upp mina betyg, mina föräldrar tyckte det, orkar 

inget annat, annan orsak. De flest i årskurserna svarar: för att läsa upp mina betyg, i årskurs 

sex 42 %, i årskurs sju 36 %, i årskurs åtta 35 % och i årskurs nio 29 %. I årskurs åtta och nio 

är en stor anledning: annan orsak som är 29 % och 34 % medan i sexan 12 % och sjuan är det 

16 %. I valen; orkar inget annat är det 12 % i årskurs sex, 16 % i årskurs sju, 34 % i årskurs 

åtta och 29 % i årskurs nio. På valet annan orsak: har 31 % i årskurs sex, 32 % i årskurs sju, 

18 % i årskurs åtta och 29 % i årskurs nio. Om valen: orkar inget annat och annan orsak läggs 

ihop blir det mer än hälften av eleverna i årskurs åtta och nio som anser det. Annan orsak är 

nästan lika i årskurs sex, sju och nio. De som valt för att: mina föräldrar tycker det, är en liten 

del i förhållandet till helheten och att procentantalet är ganska lika i sexan 15 %, sjuan 16 % 

till åttan 18 % för att minska till hälften i nian 7 %.  

 

Vad gör du på sv/eng? 

Här finns fyra alternativ: engelska, svenska, engelska/svenska och annat. I sexan svarar alla 

att de arbetar med sv/eng. I de övriga årskurserna varierar svaren och det visar sig att svaret: 

annat är störst i årskurs sju med 43 % och nian med 47 %. I årskurs åtta är det 18 %.  De 

flesta använder sv/eng till sv/eng, svenska eller engelska när man slår ihop valen i årskurs sju 

57 %, i årskurs åtta 37 % och i årskurs nio 69 %.  

 

Är sv/eng vad du förväntade dig? 

Ja, nej och vet inte var svarsalternativen. Av svaren kan ses att alla eleverna har någon 

förväntning på ämnet. Det är flest elever som får sina förväntningar uppfyllda är av sexorna 

71 % sedan minskar det i sjuan 41 % och åttan 47 % för att öka i lite i nian till 56 %. De som 

inte får sina förväntningar uppfyllda ökar med stigande ålder och är i sexan 8 %, i sjuan 10 %, 

åttan 28 % och nian 34 %.  Elever som svarar: vet inte om deras förväntningar blir uppfyllda, 
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är 21 % i sexan, 49 % i sjuan, 28 % åttan och 56 % i nian. Det gör att de elever som inte vet, 

är störst i årskurs nio före årskurs sju.  

 

Får du betyg i sv/eng? 

Här är svarsalternativen: ja och nej. Det är i sjuan och nian som betygsmedvetenheten är störst 

runt 90 %. Det visar som helhet att eleverna i samtliga årskurser är mycket medvetna om att 

sv/eng saknar betyg, i sexan 79 %, i sjuan 90 %, i åttan 75 % och i nian 86 %. För de elever 

som tror att de får betyg är det i sexan 21 %, i sjuan 10 %, i åttan 25 % och i nian 14 %. Det 

var endast två elever i sjuan och en i åttan som påpekade att de räknades in i betyget svenska 

respektive engelska och en elev i nian svarade både ja och nej. 

  

7 Tolkning  
Detta avsnitt kommer att undersöka den pedagogiska situationen för en skola att undervisa i 

språkvalet sv/eng, som saknar egen kursplan och betyg.  Jag ställde två frågor: Hur används 

språkvalet sv/eng och vilka konsekvenser får det för språkvalet sv/eng för eleverna och lärare? 

Jag har valt att lägga ihop de hermeneutiska cirklarna i min tolkningsprocess. 

7.1 Tolkning av utbildningskulturen 

Jag börjar mitt arbete med tolkningen genom att försöka förstå utbildningskulturen för att 

förstå att sv/eng har fått den omfattningen som det har. Att i tolkningsprocessen se på de olika 

delarna, Skolinspektionens, rektorernas och lärarnas motiv till att det undervisas i sv/eng som 

helhet. För att få förståelsen för hur undervisningen av sv/eng motiveras. Jag kan se ett 

gemensamt handlingsmönster som har kunnat möjliggöra att undervisningen fortsatt. Rektorer 

och lärare beskriver anledningar som att det är: ”för de elever som inte vill läsa ett annat 

språk” eller elever som behöver extra stöd i svenska och engelska, vilket även Sörensen 

(1999) bekräftar i sin studie. Deras handling kan anses vara ett ”good-reason-assay” (Ödman, 

2001, s. 86) och/eller ”rättfärdiggöra sitt handlande i ljuset av dessa uppmaningar och krav” 

(Lindblad m.fl., 1999, s. 96) som visserligen har varit bra för många elever men gett oanade 

konsekvenser på längre sikt för elever och lärare. Samtliga inblandade har undvikit att lyfta 

fram det. Min förståelse för att helheten sv/eng fortfarande finns som ämne är förståeligt. 

 

Att Skolverkets upplysningstjänst angav med tydlighet hur skolorna får undervisa i 

språkvalet, nämligen att antingen undervisa i svenska eller engelska, ger mig en annan del att 

väga in i min förståelse. Det att rektorerna som av en eller annan anledning undvikit att 

utforma undervisningen efter skolverkets rekommendationer är oförståeligt. Rektorernas 

handlingsmönster ger motivet att undervisa i sv/eng som kombination genom att erbjuda 

sv/eng som en valmöjlighet för de eleverna som valt att avstå från att läsa ett annat språk. Ett 

handlingsmönster som lärarna måste genomföra trots att lärarna beskriver arbetsbelastningen 

större än att undervisa i andra ämnen. Lindblad m. fl. (1999) beskriver det som att lärarna 

handlar med praktiskt förnuft i undervisningssituationen. Det är förståligt att elevernas behov 

av stöd i svenska och engelska för att nå godkänt i ämnen som är målet för deras handlande. 

Fler elever kommer in på gymnasiet vilket även ger skolan bättre statistik i de undersökningar 

som regelbundet görs varje år. Nilsson (2000, s. 33) anser: ”onekligen kan en del av en elevs 

missanpassning bero på den situation skolan genom sin organisation och sina bestämmelser 

försätter eleven i”. Att få ny förståelse för att rektorn bryter mot förordningar genom att 

undervisa i flera ämnen samtidigt och på så sätt infria skolans mål ger handlingen en negativ 

klang. Med denna nya förförståelse tolkar jag vidare i processen cirkel.  
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När jag ser på skolan som verksamhet som del i tolkningen är det 1/4 av skolans elever som 

har sv/eng. Det är en stor grupp av elever som, av lärarna och rektorerna beskrivs, har ett 

ämne som ska användas för att stötta svaga elever och/eller för de elever som avstår från att 

läsa något annat språk. För att ge förståelsen en dimension av problemet så visar Sörensen´s 

rapport att det redan 1999 var ett stort antal elever i flera skolor som beskrev en liknande 

situationen som i mitt resultat. Den nya förståelsen att fler skolor undervisar elever på samma 

sätt gör att min förförståelsen kvarstår. Det finns en situation i skolorna som ingen vill ändra 

på trots att sv/eng som helhet upplevs som en problematisk situation.  

 

Att sv/eng ska följa den ordinarie kursplanen i respektive ämne enligt anvisningar från 

Skolverket och att svaren från rektorerna att endast två skolor följer det får en förståelse av att 

reglerna saknar betydelse i sammanhanget. Vid intervjuerna av lärarna vet tre av fem, efter 

lite tänkande, att det finns kursplan vilket ger en ny förståelse. I intervjuerna är tydliga mål en 

del av en lärares önskan för att ändra attityden till ämnet. När jag försöker få förståelse för att 

skolorna undviker att följa rekommendationer skapar det en förståelse för de otydliga målen 

och det otydliga ledarskapet från rektorernas sida. De undviker att följa rekommendationerna. 

En annan del är att även eleverna i denna studie till stor del undervisas av obehörig lärare blir 

oförståelig.  

 

Elevernas svar på enkäterna som del, är att den största gruppen anger att de använder sv/eng 

till svenska och engelska. Då tolkar jag den nya förståelsen positivt till att de flesta använder 

tiden till det som var tänkt, svenska och engelska. Då blir förståelsen av helheten sv/eng lite 

ljusare. Vid intervjuerna framkom dock att ämnet används som stöd i alla ämnen och att 

eleverna använder det för att läsa upp betyg enligt enkäterna vilket gör att förförståelsen 

består. Att stödundervisning behövs har framgått av intervjuer, men ska sv/eng användas som 

stöd till alla ämnen för alla elever? Bilden som jag får förstärks av enkätsvaren att elever i 

högre klasser använder lektionstiden i sv/eng att göra läxor och förbereda sig för prov i alla 

ämnen. Att dessa elever kanske har gjort ett strategiskt val som Jernberg (2008) beskriver för 

att minska arbetsbördan i grundskolan. Då består min förförståelse och det mörknar igen även 

fast andra delar har använts vid tolkandet. 

 

Att alla lärarna beskriver arbetsplasten som bra, kan jag ha förståelse för eftersom min 

förståelse är att det var kollegorna de syftade på. Lärarna finner stöd i sin uppgivenhet genom 

att finna stötning hos kollegorna. När jag tolkat intervjuerna från lärarna har det klart framgått 

att ämnet i sig är problematiskt och att det finns frustration över en arbetssituation som de 

anser är svår att göra något åt med de förutsättningar det finns idag. Blossing (2003) beskriver 

det som att när förväntningarna på rektorer, lärare och elever blir otydlig och uppfyllelse 

saknas blir situationen problematisk. Så för sv/eng som helhet ges ingen annan förståelse, än 

att undervisning i ämnet är svår att planera och genomföra. Tolkningen fortsätter med samma 

mörka nyans. 

7.2 Tolkning av den pedagogiska situationen 

Skolverket som var tillsynsmyndighet är en del i helheten sv/eng och påverkar 

tolkningsprocessen genom att de var den kontrollerande myndigheten. De har undvikit att 

anmärka på de skolor som använder ämnet, med motivering att skolorna har gjort det till 

kutym som en inspektör sa: ”såg man det man såg” vid inspektionerna. Förståelsen blir att de 

skolor som vid inspektion fått anmärkning är de som fått ta konsekvenserna av 

inspektionernas olikheter. Deras inspektionsrapporter diskuteras och analyseras av rektorer 

som klarat sig ifrån anmärkning vilket framkom vid två rektorsintervjuer. De ger alltså 

skolorna möjlighet att undervisa så länge ingen ser något trots att det är ett regelbrott som 
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borde ge konsekvenser. Å ena sidan kan jag ha förståelse för Skolverket som även de förstått 

skolornas problematik när det gäller att hjälpa eleverna att nå målen som finns i Lpo94 

(Utbildningsdepartementet 1994). En annan aspekt som måste förstås är att myndigheten ska i 

sina bedömningar se till elevernas bästa och se till att regler följs men undviker det. Att detta 

får konsekvenser för elevernas syn på regler i skolan och samhället kan jag förstå. Min 

tidigare förståelse av myndigheten blir oförståelig. 

 

Att få förståelse för att konsekvensen av rektorernas tolkning av styrdokumenten skulle bli att 

lärarna upplever att eleverna har en dålig attityd till sv/eng. Det kan förklaras med att 

rektorerna i vissa skolor säger att det finns en viss: ”pedagogisk trötthet” från lärarnas sida 

beroende på vilka elever de undervisar och vilket år. Tre rektorer beskriver att det: ”behöver 

vara lärare med specialkompetens som undervisar i språkvalet”. Hur ska de tolkas? Är det så 

att rektorerna vet att den personal som undervisar saknar den pedagogiska förmågan eller är 

det för att sv/eng har obehöriga lärare? Vid en närmare undersökning av den observerade 

skolan finns två behöriga lärare i svenska och engelska av fem undervisande lärare i dessa 

klasser. Det ska förändras till nästa år säger rektorn med det som förståelse är rektorn 

medveten om bristerna som finns i undervisningen. Den lärare som undervisar mest är 

obehörig vilket innebär att teoretisk kunskap i ämnet saknas. ”För att kunna stimulera elevers 

fantasi är det nödvändigt att läraren har gedigna ämneskunskaper och det intresse detta bygger 

på” skriver Enqvist i sin bok Skolan (2000, s. 63). Hur stämmer det överens när de elever som 

behöver mest stöd har obehöriga lärare för att utveckla sin inlärningsförmåga. Min förståelse 

är att lärarens mål är att hjälpa svaga elever men att det saknas lärare med pedagogisk respekt. 

Normell (2002, s. 42) beskriver problemet så här 

 

… nämligen att det krävs mer av pedagogisk skicklighet för att utan 

segregation leda de elever som kommer från resursstarka miljöer i 

deras lärande och samtidigt leda de elever som kommer från miljöer 

med brist på resurser. [….] mening är att om pedagogen har 

personlig mognad, en trygg yrkesidentitet och intresse för uppgiften 

så ger det en auktoritet som vilar på förtroende, vilket ger bättre 

förutsättningar för lärande än en auktoritet som vilar på rädsla (slå 

näven i bordet). Pedagogen är alltså mindre av kunskapsförmedlare 

och mer av förebild och identifikationsobjekt för de unga. 

 

Jag får en förståelse för att de lärare som undervisar dessa elever har svårt att bedriva 

traditionell undervisning och det har framkommit i intervjuer och under observationerna. 

Lärarna säger att det är lättare att planera undervisningen i de lägre klasserna och att det då 

fungerar bättre, vilket observationen i sexan visade goda exempel på genom att tydligt 

beskriva vad som förväntades av eleverna i början av lektionen. Det fanns även en grupp 

elever i sjuan som kunde välja på ett tyst klassrum om de kände att de behövde det, samtidigt 

som en grupp saknade någon form av pedagogisk möjlighet till inlärning pga avsaknad av 

intresse. Vad som skapar situationen i klassen kan beskrivas utifrån lärarens perspektiv som 

ett pedagogiskt misslyckande och Blossing (2003, s. 53) anser att  

 

..rektorer tycker inte att det är mycket han eller hon kan göra åt det 

som händer i en klass, särskilt inte om läraren har varit lärare i 

många år. Följden blir att rektorn tolererar situationer som enligt de 

egna värderingarna eller normerna är fel. 
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Vem ska ha styrning i skolan om rektorn undviker att ta ansvaret för den övergripande 

pedagogiska situationen. Rektorn bör tillsammans med lärarna försöka att förbättra 

inlärningssituationer för eleverna på bästa sätt. En lärare beskrev att: ”det behövs mer resurser 

och mindre grupper för att förbättra situationen men det vill väl alla” vilket även framkom i 

Erdtman´s (2009) undersökning. Med den reflektionen funderar jag om det är enklare att 

behålla undervisningen som den är än att förändra den? Att lärarna beskriver att möjligheterna 

att styra undervisningen försvinner i årskurs åtta till nio vilket även kan styrkas med de 

observationer som genomförts.  Det kan anses som att eleverna lämnats till att bara vara. När 

jag tolkat deras svar i intervjuerna har det tydligare framträtt ett handlingsmönster i 

undervisningen som alla berörda tycks acceptera dvs. en allmän resignation. Lärarna kan 

sägas använda sig av praktiskt förnuft (Lindblad m.fl., 1999) och anpassa sig till rådande 

situation som leder till ett handlingsmönster som får oönskade konsekvenserna för sv/eng som 

ansens som ett slappt ämne enligt min undersökning, Sörensen (1999) och Axelsson (2008). 

Eleverna och lärarna får betala ett högt pris för att fullfölja otydliga mål i undervisningen som 

del i helheten kvarstår min förståelse. 

 

Med förståelsen att eleverna själva vet varför de valt och av olika anledningar som bygger på 

deras egen vilja eller andras vilja, vilket även Axelsson (2008) och Sörensen (1999) beskriver. 

När eleverna väljer sv/eng som en åtgärd för att bli bättre på svenska och engelska saknar de 

kunskapen om att sv/eng är ett val som står fast i fyra år. Möjligheten att bytta till annat 

språkval saknas. Elevens förförståelse upplevs negativt när eleven senare förstår att de har 

hamnat i en grupp där alla vet eller tror att de är kunskapssvaga och behöver extra hjälp även 

fast deras tanke var att höja sina betyg. Att tolka detta ger förståelsen för elevernas handlande 

med stigande ålder. Denna grupptillhörighet stärks när eleverna träffar andra elever och får en 

uppfattning om vad det sv/eng innebär, beskriver lärarna. När sedan insikten kommer att 

eleven måste tillbringa resten av tiden i gruppen, blir acceptansen att stå ut med sitt val den 

enda möjligheten. De har blivit en del i rektorernas och lärarnas handlingsmönster som de 

saknar möjlighet att förändra på grund av att valmöjligheter saknas. Eleverna skapar ett eget 

handlingsmönster som nästan hela gruppen ställer upp på. De agerar som lärarna förväntar, 

det osynliga kontraktet som finns mellan elever och lärare som del i gruppen (Blossing, 2003, 

s. 53). Vissa elever kommer säkert att använda tiden väl och andra kommer att orka mindre, 

vilket blir min förståelse av helheten. Lärarna och rektorerna gör det svårare för eleverna när 

de hela tiden påminns om varför de läser ämnet, mönstret blir svårt att bryta. Vid 

lärarintervjuerna framkom vid flera tillfällen att alla kallade ämnet stödundervisning och att 

grupperna var svåra att jobba med, vilket stärker min förförståelse. Ju äldre eleverna blir ju 

mindre blir motivationen att få hjälp att lära, detta syns i enkäten och även lärarna bekräftar 

det i intervjuerna. Är det som Nilsson (2000) beskriver att eleverna uppträder som de blir 

behandlade i skolan? Min tolkning blir att eleverna vill ha ämnet med de möjligheter som 

finns att antingen få hjälp eller att undvika att göra något. Det kan även vara så att eleverna 

saknar engagemang i frågan och/eller att eleverna bara gör som de beskriver i enkäten, att de 

tycker ämnet är ”skit” eller ”dåligt”. Min nya förståelse stärker den tidigare förförståelsen. 

 

De elever som hoppar av ett annat språkval ställer till de största problemen enligt lärarna. 

Avhoppen är stora i årskurs 7 och 9 i min studie. Det ger mig förståelse av lärarnas 

förväntningar på avhoppade elever som de beskriver i intervjuerna. Dessa elever som en del 

av gruppen har redan misslyckats en gång genom avhoppet. De måste nu finna sig i att läsa ett 

ämne utan betyg och tydliga mål som förstärker deras misslyckande. Vissa elever kan se 

möjligheten i avhoppet och som i Jernbergs (2008) undersökning beskriver en annan aspekt 

som att dessa elever hoppar av språkvalet för att kunna läsa språkvalet som nybörjare på 

gymnasiet, vilket de får om de saknar slutbetyg i ämnet. Det kan även ses i Sörensen´s (1999) 
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rapport där många elever hoppar av sista terminen i nian. Ett smart val, men avsikten med 

ämnet är att hjälpa svaga elever enlig rektorerna. En ny förståelse bildas som vägs in i 

helheten som beskriver möjligheten med ämnet och min förförståelse ändras till att bli en lite 

ljusare bild av verkligheten. Att sedan se att det är 108 elever som är medvetna om att 

språkvalet saknar betyg, vilket lärarna ofta anger som en morot för att locka elever till 

intresse, som en del i förståelsen. Vad vi vet är att betygen är viktiga för att komma vidare till 

gymnasiet eftersom ”vi har ett betygssystem med höga krav för måluppfyllelse, och med en 

godkändgräns som stoppar de unga från att gå vidare i systemet om de inte uppfyller kraven” 

skriver Holmlund (2008, s. 114). Vad lärarna undviker, är att använda ”betyget” som räknas 

in i det ordinarie ämnet för att sänka betygen i ordinarie ämne om så är önskvärt. 

  

Att de flesta elever använder sv/eng till att göra olika ämnen för att läsa upp sina betyg har 

fått en stor betydelse för undervisningen. Eleverna som del anser att det är bra och de flesta 

eleverna vill behålla sv/eng som den är, kan jag få förståelse för. Varför ska eleverna prestera 

något när målen är otydliga och inga krav finns? Utan kursplaner blir det otydliga mål som är 

svåra att beskriva för eleverna som läser sv/eng. De saknar kunskap om innehållet och vad 

eleverna ska sträva efter. Att en lärare måste ha mål för undervisningen står det i Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet 1994). Lärarna klarar av att undervisa i ämnet eftersom de har satt 

egna mål. Vilket ger en förståelse för deras ”good-reason-assay”. 

 

Som helhet har min förståelse vidgats och bilden av helheten sv/eng har förändrats lite grann 

men min förförståelse saknar förändring. Vid den avslutande tolkningsansatsen ser jag att 

skolan begränsar 1/4 av skolans elevers möjlighet att studera ett annat språk med 

motiveringen att de är svaga. Vad som genomsyrat hela studien är att sv/eng som helhet ska 

vara till hjälp för mål i två andra ämnen och får redan här en karaktär att vara en typ av 

stödundervisning. Är rektorerna medvetna om att det är så många som segregerats. Att ämnet 

behövs är något som står helt klart men är det rätt form att bedriva undervisning, i dessa 

blandade grupper när undervisningssituationen ser ut som den gör? När jag ser gruppernas 

indelning, då eleverna börjar och varför de valt, kan jag se att grupperna är så stora att det 

finns möjlighet att dela dessa grupper. Min förförståelse till ämnet ger ingen annan bild av 

helheten trots tolkandet av de data som insamlats. 

 

8 Diskussion  
Jag har i tolkningsprocessen pendlat mellan helhet, förståelse, delar och förförståelse för 

utbildningskulturen och den pedagogiska situationen för att få svar på mitt syfte och mina 

frågeställningar. Helhetsbilden har förändrats lite till det positivare under studiens gång. Men 

samtidigt med att nya delar trillar in förändras min förförståelse. Jag tänker på konsekvensen 

av att det är så många elever som läser sv/eng och att antalet ökar med att eleverna blir äldre. 

Det är anmärkningsvärt att så många elever tvingas läsa ett ämne som är ett stöd för 

kärnämnena svenska och engelska när ett helt nytt språk som tyska, franska, ryska eller 

spanska kanske stimulerat elevernas lärande på ett annat sätt. 

 

Jag ser att rektorers och lärares strävan är att eleverna ska uppnå målen för godkänt men att de 

samtidigt segregerar vissa elever genom att begränsa deras valmöjlighet. Målet med 

undervisningen för rektorn och målet för lärarna saknar överensstämmelse. Detta förhållande 

skapar en ny förståelse för mig. Det är konstigt att rektorer och lärare saknar samma syn på 

elevernas behov trots att de arbetar på samma arbetsplats och att de strävar mot – får man 

förmoda – samma mål. Bristen på samsyn gör att lärarnas arbetsbelastning ökar. Kveli (1994, 

s. 87) anser att:  
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..ändå understryka att det är viktigt och nödvändigt att planera 

undervisningen. Undervisning, som är ett medvetet arbete mot 

bestämda mål, kan inte enbart baseras på intuition och godtyckligt 

handlingsval. Läraren måste arbeta systematiskt och kontinuerligt 

med att klargöra vilka inlärningsmålen ska vara och hur de bäst 

uppnås. 

 

Det är viktigt att förtydliga för eleverna vilka målen är och vad de målen syftar till för att 

stärka deras roll för att få eleverna till att självständigt använda den tid som är avsatt för att de 

ska få extra hjälp för att nå målen. 

 

Enkäterna visar att eleverna använder ämnet för att läsa upp betygen. Elever i sv/eng ingår i 

en undervisningssituation som saknar tydligt uppsatta mål. Ämnet saknar betyg, vilket 

rektorerna anser saknar betydelse. Detta ändrar min förståelse för hur eleverna tänker och 

deras handlande i observationerna. Eleverna använder ämnets fördelar av att det saknar betyg 

och lärarna upplever det som en av orsakerna till elevernas dåliga attityd till sv/eng. Jag håller 

med Kveli (1994, s. 105) som anser att ”elever kan fångas i en ond cirkel i utvecklingen” […] 

”rykten kan påverka förväntningar och beteenden hos nya elevgrupper.” Denna onda cirkel 

måste rektorer, lärare och elever bryta tillsammans trots att eleverna vill behålla 

undervisningen som den är. Det är endast ett fåtal elever som skriver att de vill förändra 

något. Det betyder att förväntningarna på ämnet ligger på en nivå som eleverna accepterat. 

 

Lärarna kommer med många kreativa förslag och det är lite förvånande att inga förslag 

genomförts. Det som en lärare pratar om är inget av de förslag som kommit fram i 

intervjuerna utan ska vara ett läsprojekt. Vi får hoppas att förslaget är något lärare, elever och 

rektorer har diskuterat sig fram till och accepterat. Jag vet att skolornas verksamhet är tyngd 

av ekonomiska krav som många gånger gör att behovet av resurser för förändring saknas. De 

förändringar som behövs kan ligga på rektors- och lärarnivå utan att så stora ekonomiska 

resurser behöver tas i anspråk. Det måste finnas tydliga mål om vad som gäller för ämnet. 

Carlström & Carlström-Hagman (2006, s. 378) skriver: ”En viktig poäng är att lärarens 

kunskapssyn kommer att färga av sig på själva undervisningen och därmed även på de 

förväntningar och roller som tilldelas såväl henne själv som eleverna.” Vilket innebär en liten 

del och små saker att förändra, som skapar stora resultat.  

 

9 Slutsats 
Det har varit svårt att med en forskares neutralitet undersöka ett ämne som berör, men även 

spännande att se om min datainsamlig har bekräftat min förförståelse. Kan man kalla 

språkvalet ett pedagogiskt misslyckande? Att titta på varje del och lägga ett pussel för att 

bevisa att sv/eng är något annat än vad det synes vara. För varje del jag lagt till mitt pussel för 

att se alla delarna i helheten i sv/eng har bilden förstärkts av undervisningssituationen och min 

förförståelse. Alla vill hjälpa elever som har det svårt i skolan men ingen orkar bryta invanda 

mönster i en jobbig situation. När skolorna bryter mot regler som är gjorda för elevernas bästa 

genom att erbjuda ohållbara undervisningssituationer utan att göra något åt det blir det fel. Att 

det är nödvändigt att förändra ämnet visar min uppsats och annan forskning eftersom den 

nuvarande lösningen saknar en hållbar struktur. En lärare beskriver det så här: ”men det måste 

förändras för det är många som åker bananskal på det och förstör”. Genom att marginalisera 

en grupp elever och lämna dem i en återvändsgränd där de begränsas att kunna välja något 

annat ämne är fel även i dessa tider då allt ska vara individuellt. Att undvika att använda de 
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verktyg som finns genom åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner som hjälp för att 

styra upp elevernas beteende är oförståeligt. Av antalet elever på denna skola är det 26 % utav 

skolans totala elevantal som är marginaliserade och segregerade i ett av grundskolans 

viktigare ämnen.   

 

Regeringen anser att en ny läroplan med mer reglering och styrning av skolan ska lösa alla 

problem. Kommer det verkligen att lösa de problem som finns idag? Lpo94 

(Utbildningsdepartementet 1994, s. 8-9) står det att: ”Den dagliga pedagogiska ledningen av 

skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. 

Det kräver att undervisningsmål ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att 

nya metoder prövas och utvecklas.” En viktig formulering som jag fundera på om det har 

gjorts i skolorna eller om det helt enkelt saknas?  

 

I Sörensens (1999) rapport påvisas effekter och konsekvenser av språkprogrammet. Det 

framgår i rapporten att elevernas inställning är ”slapp” men att eleverna ändå anser att de lär 

sig något. Lärarna beskriver även elevernas låga motivation till ämnet. Hur kommer det sig då 

att det saknas någon förändring i lagen efter denna rapport? Vad jag tycker är förvånansvärt är 

att myndigheterna förhåller sig så passiva. Enligt Skolverket saknas möjligheter för skolorna 

att undervisa i kombinationen sv/eng och ändå har det gjorts i över 10 år. De myndigheter 

som finns har gett skolorna utrymme att undervisa i ämnet som svenska eller engelska enligt 

grundskoleförordningen. En enkel åtgärd för att med tydliga mål för undervisningen undvika 

de negativa konsekvenser som det har idag i form av dåliga attityder från eleverna och 

lärarnas problem med att planera undervisningen. Att läsa förstärkt engelska och att anpassa 

den resterande undervisningen för dessa elever är ett rimligt mål.  

 

Att ge ett förslag på förändring saknas i mitt syfte men måste ändå få avsluta min studie med 

några råd. Jag anser att skolan ska erbjuda fler alternativ och stöd för alla ämnen i skolan. 

Ämnet borde ha ett annat namn som beskriver det som en möjlighet för eleverna att utvecklas 

i ett ämne oberoende på om eleverna har lätt eller svårt för något ämne. Genom att erbjuda 

kursplan med mål och betyg kan man skapa lust och motivation att lära. Lärarna kan med den 

individuella läroplanen skapa enskilda och anpassade mål och planer för varje elev. Eleverna 

kan ha möjlighet att få 10 extra poäng att bolla med när de väljer till gymnasiet. För att 

återkoppla till rubriken på uppsatsen är de ovan nämnda råden det som gör att dessa lektioner 

får egen kursplan och eget betyg. På så sätt blir det en valmöjlighet för eleverna vilket är det 

som saknas idag. Jag föreslår följande förslag till fortsatt forskning: Kan man se att förstärkt 

engelska används som pedagogisk modell och kan sv/eng ersättas med andra pedagogiska 

undervisningsformer?  
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Bilaga 1 

 

Frågor till Skolverket/Statens Skolinspektion 

 

1. Får grundskolan ha ett ämne som kallas svensk/engelska? 

 

2. Hur är det tänkt med ämnet? 

 

3. Vet ni vilka konsekvenser det gett? 

 

4. Hur följer ni upp att skolorna gör det de ska?  

 

5. Varför har inget gjorts åt det när det är flera skolor som undervisat i ämnet mer än 6 

år? 

 

 

       

Frågor till Rektorerna 

 

1. Vilka årskurser undervisas på er skola? 

 

2. Hur många elever finns på skolan? 

 

3. Finns Särskolan i era lokaler? 

 

4. Har ni elevassistenter? 

 

5. Hur används de i skolan? 

 

6. Har ni ett ämne som heter svensk/engelska? 

 

7. Vilka är villkoren för ämnet? 

 

8. Hur länge har ämnet funnits på er skola? 

 

9. Hur många behöriga/obehöriga lärare undervisar? 

 

10. Finns det kursplan? 

 

11. Hur sätter ni betyg i ämnet? 

 

12. Hur tycker era lärare om att undervisa i detta ämne? 

 

13. Får man enligt Grundskoleförordningen ha ett sånt ämne? 

 

14. Ni får inte ha den hur motiverar du det? 
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Bilaga 2 

 

Intervju med lärarna 

 

 

Presentation av mig, mitt syfte och frågeställningar beskrivs. 

 

1. Vilka/vilket ämne/ämnen undervisar du? 

 

2. Vilken utbildning har du? 

 

3. Hur länge har du arbetat här? 

 

4. Har du arbetat på någon annan skola? 

 

5. Hur ser du på ämnet svensk/engelska? 

 

6. Hur länge har ämnet funnits på denna skola? 

 

7. Vilka är skolans mål finns för ämnet? 

 

8. Finns det kursplan för ämnet? 

 

9. Vad har skolan för riktlinjer? 

 

10. Har du egna riktlinjer för ämnet? 

 

11. Hur förbereder du dig för undervisningen? 

 

12. Vilka elever har du i din klass? 

 

13. Sätter du betyg på eleverna? 

 

14. Hur tycker du om att undervisa i Sv/Eng? 

 

15. Är det någon skillnad på att undervisa i Sv/Eng mot andra ämne?  

 

16. Har du förslag på förändringar? 

 

17. Är det en bra arbetsplats? Motivera.  
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Bilaga 3 

Enkät till Eleverna angående svensk/engelskan 

 

När började du läsa svensk/engelska? (Kryssa i ett alternativ)  

 Från 6:an 

 Sedan 7:an 

 Sedan 8:an 

 I 9:an 

 

Varför har du valt svensk/engelska? 

 För att läsa upp mina betyg 

 Mina föräldrar tyckte det 

 Orkar inget annat 

 Annan orsak vilken …………………………………………………………………….. 

 

Vad gör du på svensk/engelskan? 

 Engelska 

 Svenska 

 Engelska/svenska 

 Annat …………………………………………………………………………………… 

 

Är svensk/engelskan det du förväntade dig? (Kryssa i ett alternativ)  

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

Får du betyg svensk/engelska? (Kryssa i ett alternativ)  

 Ja 

 Nej 

 

Vad tycker du om det? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Vill du förändra svensk/engelskan? (Kryssa i ett alternativ)  

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

Tycker du det är roligt med svensk/engelskan? 

 Ja 

Vad är roligt…………………………………………………………………………….. 

 Nej 

Vad är inte roligt………………………………………………………………………... 

 Vet inte 

 

Om du kunde ändra på något i svensk/engelskan. Vad vill du förändra då? Ge förslag! 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Skriv gärna på baksidan av detta papper!! 
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      Bilaga 4 

Sammanställning av enkät i cirklar 

 

När började du i sv/eng? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Varför har du valt sv/eng? 
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      Bilag 4 

Vad gör du på sv/eng? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Är sv/eng vad du förväntade dig?  
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      Bilaga 4 

Får du betyg i sv/eng? 
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