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Abstract  

 

Vad erbjuds eleven egentligen att lära sig tala om i skolämnet tyska? Förmedlar ämnet språkliga 

fragment möjliga att använda endast i begränsade, specifika situationer eller kan ämnet stärka ett 

demokratiskt beteende hos eleven? Erbjuds eleven exempelvis att lära sig uttrycka specifika 

åsikter eller att reflektera över olika sammanhang? Då syftet med denna uppsats är att undersöka 

på vilket sätt tyska kan fungera som ett demokratiämne har jag tittat på vad elever som studerar 

tyska i år nio erbjuds att lära sig tala om utifrån läroböcker. Detta undervisningsinnehåll har jag 

sedan ställt i relation till teorier om deliberativa samtal och dialogiska klassrum då dessa teorier 

belyser några av de dimensioner ett utbildningsväsen kan behöva innehålla för att kunna fostra 

sina medlemmar till ett demokratiskt beteende. Med ett demokratisk beteende menas här en 

kommunikativ förmåga att lyssna och argumentera över vad som är viktigt och rättvist i 

diskussioner kring frågor som berör eleven och andra medlemmar i samhället. Utgångspunkt för 

studien är skolans demokratiska utbildningsuppdrag som förmedlas via svensk skollag från 2010 

samt via läroplan och kursplaner från 2011. I den svenska kursplanen för moderna språk från 2011 

sägs exempelvis att språk är människans främsta redskap för att tänka, lära och kommunicera och 

att det svenska skolväsendet ska vila på en demokratisk grund som främjar varje elevs utveckling 

och lärande. Studien har därför baserats på en kvalitativ innehållsanalys av lärobokstexter med 

syfte att kritiskt granska innehållet eftersom detta innehåll kan vara utgångspunkt för vad eleven 

erbjuds att lära sig att tala om. Vad blev då resultatet? Ger de undersökta lärobokstexterna eleven 

möjligheter att utveckla sin kommunikativa förmåga att lyssna och argumentera kring frågor som 

berör dem och samhällets övriga medlemmar? Endast i enstaka fall, enligt den här studien. Utifrån 

de flesta texter erbjuds eleven att lära sig tala om ungdomar och kulturer utifrån stereotyper och 

motpoler och mer sällan utifrån ett reflekterande perspektiv.  

 

Nyckelord: utbildning, demokrati, moderna språk, kursplan, didaktik, textanalys, dialogiska 

klassrum, deliberativa samtal 
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1. Inledning 
 

Vad erbjuds elever som studerar tyska i år nio att lära sig tala om? Jag som skriver den här 

uppsatsen funderar över vilken syn på individ och samhälle olika språkläroböcker förmedlar i 

sina till synes korta och banala texter. Det är lätt att föreställa sig att en lärobok i språk ska 

förmedla någon form av basförråd av ord och fraser, användbara för en människa i situationer 

där målspråket talas, men vad innehåller ett basförråd av ord egentligen? Och vilka situationer 

vill en människa klara av att hantera på ett målspråk? En lärobok kan ju inte enbart förmedla 

hur man köper biljetter, går på konsert, tar in på hotell eller beställer mat. Det blir väldigt 

opersonligt och tekniskt. Det måste finnas mer substans och innehåll som kan inspirera eller 

provocera den som studerar språk till nya tankar eller idéer och till att uttrycka sig själv. 

Frågan är bara vilken substans och vilka tankar. Enligt min mening är detta viktiga frågor för 

utbildningen och jag vill därför ta reda på vad lärobokstexter med tillhörande arbetsuppgifter i 

tyska erbjuder eleven att lära sig tala om samt på vilket sätt.  

 

 

Som utgångspunkt för detta arbete ligger mina funderingar kring varför moderna språk är 

viktigt att lära och vad språkundervisningen kan ha för roll i ett samhälle. Har språkämnena 
möjlighet att bidra till en demokratisk fostran eller ska de bara erbjuda fragment av språk som 

eleven senare kan använda i specifika situationer? I inledningen till den nya kursplanen 

(Lgr11) kan man läsa följande:  

 
               Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskap i flera språk 

               kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt 

               att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala sammanhang 

               och delta i internationellt studie- och arbetsliv (Lgr11, s.76).”   
 

I kursplanen sägs språk alltså vara människas redskap för att tänka och det sägs öka 

möjligheterna för individen att ingå i sociala sammanhang. Jag föreställer mig då att det sätt 

på vilket eleven lär sig att tala om fenomen när de studerar tyska i år nio även kan påverka hur 

de tänker om dessa fenomen. Jag föreställer mig också att detta kan påverka hur eleverna kan 

tala om dessa fenomen när de deltar i sociala sammanhang. Min uppfattning är alltså att 

elevens världsuppfattning delvis kan formas när de lär sig tala om vissa saker på ett visst sätt 

eller ur ett specifikt perspektiv. Dessa föreställningar är motivering för mitt val av ämne till 

uppsatsen. 
 

 

Inför denna uppsats har jag därför läst texter som handlar om utbildning i allmänhet och om 

språkundervisning i relation till ett demokratiskt samhälle. Dessa texter och tidigare forskning 

försöker jag sedan ställa i relation till läroböckernas textinnehåll med tillhörande 

arbetsuppgifter. Min avsikt är bland annat att försöka utveckla en modell för kritisk 

granskning av textinnehåll som kan vara användbar även vid andra situationer, som 

exempelvis val av läromedel för språkundervisningen. Kanske kan även andra lärare än jag ha 

nytta av detta. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

 

I den här studien har jag undersökt vad elever som läser tyska i år nio uppmanas att lära sig 

tala om med utgångspunkt från läroböcker. Avsikten är att lära mer om det innehåll som finns 

i texter med tillhörande arbetsuppgifter i läroböcker för tyska år nio genom att jämföra detta 

innehåll med teorier kring utbildning och demokrati, närmare bestämt med teorier om 
deliberativa samtal och dialogiska klassrum. I förlängningen vill jag även undersöka hur 

ämnet tyska skulle kunna fungera som demokratiämne i skolan. Mina frågeställningar är 

därför följande: 

 

- Vad erbjuds elever som studerar tyska i år nio att lära sig tala om? 

 

- På vilket sätt skulle ämnet tyska kunna vara ett demokratiämne i grundskolan?  

 

 

 

 

 

 

3. Bakgrund och tidigare forskning 
 

 

I detta avsnitt vill jag presentera något av bakgrunden till min studie och av tidigare forskning 

inom området. 

 

 

I den nya liksom i de gamla läroplanerna för den svenska grundskolan (Lgr 80, Lpo 94, Lgr 

11) hävdas det att det offentliga skolväsendet ska vila på en demokratisk grund som främjar 

varje elevs utveckling och lärande samt även varje elevs aktning för människans egenvärde: 

 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) 
slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta  
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och  
lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra  
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska  
värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom  
skolan ska också främja aktningen för varje människas egenvärde…. (Lgr 2011, s. 1) 

 

På vilket sätt skulle språkundervisningen kunna relateras till detta demokratiuppdrag? Kan 

språk, som i sig självt bygger på kommunikation, vara en av flera naturliga baser för skolans 

demokratiska uppdrag? Läroplanernas mer allmänt hållna skrivningar om demokrati verkar 

dock inte helt och hållet genomsyra kursplanerna för moderna språk som kanske ändå är det 

styrdokument som har störst inverkan på själva undervisningen och dess läromedel. 

Kursplaner för moderna språk utifrån ovannämnda läroplaner pekar delvis åt annat håll än 

läroplanerna. Enligt Lgr 80:s kursplaner för moderna språk behöver exempelvis eleven 

utveckla en muntlig färdighet för att kunna uttrycka sig i olika talsituationer. Vad dessa 

talsituationer innebär sägs inte men eleven ska delta i hör- och talövningar med ord och fraser 

som passar in i sammanhang där eleven kan ge och ta information (Lgr 80, s. 82-83). I 
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grundskolans kursplaner för moderna språk från 1994 ses det som naturligt att fokus ligger på 

språkets formella delar under de senare åren (Kursplaner för grundskolan, s. 3) och enligt 

kursplanerna från 2000 ska bland annat elevens förmåga att växelvis fungera som talare och 

lyssnare bedömas (Kursplaner och betygskriterier för 2000, s. 31-32). Inga av dessa ovan 

nämnda delar inom kursplanerna uppmanar till en flerstämmig öppen kommunikation som 

kan ge eleverna demokratiska erfarenheter. Dock kan man se några sådana uppmaningar i 

”Mål att sträva mot” i kursplanen från 2000. Där står skrivet att undervisningen i moderna 

språk ska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att reflektera över både de kulturer och 

levnadssätt som finns i de länder där målspråket talas samt att jämföra dessa med egna 

erfarenheter (Kursplaner och betygskriterier för 2000, s. 32). Kursplanen från 2000 kan därför 

sägas peka i olika riktningar.   

 

 
Enligt Gunilla Molloy (2003), har skolan också som helhet svårt att förena det demokratiska 

uppdrag som formuleras i läroplanerna med en kunskapsförmedling. Det är inte bara vad 

skolan förmedlar som påverkar individen utan framförallt hur skolan lär, enligt Molloy. 

Eleven måste exempelvis utveckla sin förmåga att delta i en demokratisk kommunikation, inte 

bara lära sig vad en sådan är. Detta kan exempelvis ske genom ett deltagande i demokratiska 

former av diskussioner och argumentation. Kent Larsson (2007) har med utgångspunkt från 

demokratifrågor i undervisning och lärande samt utifrån en handlingsinriktad syn på kunskap, 

studerat demokratifostran i gymnasiets samhällsundervisning. Avhandlingens fokus ligger 

bland annat på frågor kring lärande genom deliberativa samtal, klassrumsklimat och elevers 

delaktighet och avslutas med författarens överväganden kring en deliberativ didaktik (Larsson 

2007, s. 21, 23). John Deweys tankar kring kommunikation, kunskap, erfarenhet och aktivitet 

ingår i den teoretiska ramen för studien (Dewey 1916). Genom kommunikation utvecklar 

människor det de har gemensamt och får då en ökad erfarenhet. Larsson tar bland annat också 

fasta på Deweys åsikt att vi aldrig undervisar direkt utan med hjälp av omgivningen. Den 

måste därför ha en deliberativ utformning. Larssons studie visar att eleven tar in och utvecklar 

specifika förmågor om hon/han deltar i deliberativa samtal, dvs samtal som karakteriseras av 

tydliga mål med relevant kunskapsinnehåll som kan bidra till att mening skapas (Larsson 

2007, abstract). Här kommer även denna studie in. Jag undersöker innehåll, dvs vad elever 

erbjuds att lära sig tala om i relation till deliberativa samtal men även i relation till dialogiska 

klassrum.  

 

 

Dialogiska klassrum är ett ideal som kanske inte är helt lätt att genomföra till fullo. Erika 

Hagström och Mathilda Hamresand ((2006) har genomfört en studie av vad som ligger till 

grund för ett fungerande klassrumssamtal i gymnasieskolans svenskundervisning. Som 

teoretisk ram för studien ligger bland annat Olga Dysthes teorier kring det dialogiska 

klassrummet som bygger på autentiska frågor, positiva bedömningar och uppföljningar av 

elevsvar (Dysthe 1996). Studiens fokus ligger på hur själva talaktiviteten mellan lärare och 

elever ser ut samt hur samtalet går till, dvs hur läraren reagerar på elevernas svar samt hur 

läraren använder sina ord. Studien visade att både lärare och elever vill ha fler diskussioner 

där alla kan vara delaktiga. Dessa diskussioner kan skapas genom att läraren ställer öppna 

frågor och motfrågor utan givna svar. Frågornas innehåll ska knyta an till elevernas 

erfarenheter och intressen men även om dessa premisser uppfylls finns det svårigheter att 

genomföra dialogiska samtal i en klass. Svårigheterna grundar sig bland annat på elevers 

olikhet då vissa är tystlåtna och andra pratsamma. Lektioners begränsade tidsgräns är en 

annan faktor som ställer till det, exempelvis när en intressant och givande diskussion måste 

avslutas för att lektionen är slut (Hagström & Hamresand 2006, s. 2-6, 35-36). I min studie 
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utgår jag endast från dialogiska klassrum som teori då jag undersöker om läroböckernas texter 

med tillhörande arbetsuppgifter uppmanar till ett dialogiskt klassrum. Vad som sedan sker i 

klassrummets här och nu är en annan fråga. 

 

 

Ulrika Tornberg (2000) gör också en studie av undervisning i relation till demokrati, närmare 

bestämt språkundervisning då språkämnena med sitt fokus på kommunikation och kultur har 

goda möjligheter ”för att kunna erbjuda utrymme för ett flerstämmigt meningsskapande i 

vilket demokratiska erfarenheter skulle kunna göras (Tornberg 2000, s. 275)”. Tornbergs 

studie inriktar sig på hur begreppen ”kommunikation” och ”kultur” tolkas i styrande texter 

som kursplaner men även i läromedel. I relation till detta ställer hon möjliga alternativa 

tolkningar av begreppen och vad dessa skulle kunna få för konsekvens för elevers 

demokratiska erfarenheter i undervisningen. Språkämnets frihet att välja innehåll då det självt 

inte har något innehåll ökar också dess möjlighet att erbjuda eleven demokratiska erfarenheter 

i undervisningens här och nu, enligt Tornberg (Tornberg 2000, s. 275). Då jag i denna studie 

undersöker på vilket sätt tyska kan vara ett demokratiämne ställer jag frågan på vilket sätt 

läroböcker skulle kunna öppna för en demokratisk kommunikation inom ramen för kursplaner 

som inte fullt ut talar om detta och trots att läroböcker av naturliga skäl tar upp innehåll. 

Frågan har relevans inte minst om den ställs utifrån det utbildningsmål Europarådet har för 

moderna språk.  

 

 

Ett demokratiskt medborgarskap är ett prioriterat utbildningsmål som gäller även för moderna 

språk, enligt Europarådet, en mellanstatlig organisation, grundad 1949 för att främja 

demokrati, ekonomisk utveckling och integration i Europa (Skolverket, 2009). Europarådet 

har utarbetat ett material, Gemensam europeisk referensram för språk. Syftet med materialet, 

som är översatt till 36 språk, är att främja Europarådets allmänna mål att genom åtgärder på 

det kulturella området nå en större enighet bland medlemsländerna (Skolverket 2009, s.2). 

Hinder för just detta samt för en större rörlighet och integration mellan länderna anses 

främlingsfientlighet och ultranationalistiska rörelser vara. Dessa rörelser anses även vara ett 

stort hot mot den europeiska stabiliteten och demokratin. Språkutbildning måste därför ske för 

att nå en större rörlighet och en effektivare internationell kommunikation mellan 

medlemsländerna samt för att öka respekten för kulturell mångfald och möjligheter att vara 

som individ. Ett demokratiskt medborgarskap är då utbildningsmål för moderna språk som 

bör ha undervisningsmetoder som främjar ett självständigt tänkande samtidigt som ett socialt 

ansvar utvecklas (ibid, s. 4). Alla européer ska därför rustas med kunskaper i moderna språk 

för att kunna klara de ökade krav på rörlighet och samarbete som krävs inom utbildning, 

kultur, vetenskap och industri. Kunskaper i moderna språk kan också effektivisera en 

internationell kommunikation och utveckla den europeiska kulturella och språkliga 

mångfalden. Ömsesidig förståelse, respekt och tolerans kanske ökar om medlemsländernas 

invånare kan kommunicera över språkliga och kulturella gränser (ibid, s. 3). Alla grupper i 

medlemsländerna ska därför ges möjlighet att ta till sig kunskaper i europeiska språk för att 

förutom av ovan nämnda orsaker även skapa en djupare förståelse för hur andra lever och 

tänker (ibid, s. 2). 

 

 

Målet med språkundervisningen utifrån den Gemensamma europeiska referensramen för 

språk är att den lärande utvecklar en språklig repertoar som innefattar hela den språkliga 

erfarenhet som finns i olika kulturella sammanhang. Meningen är inte att språk och kulturer 

ska delas in i olika mentala fack utan de ska ges möjlighet att leva med och påverka varandra 
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inom den lärande. Därför kan undervisningen inte bara fokusera på fastställda 

färdighetsnivåer i språk utan måste se till ett större kontextuellt sammanhang (Skolverket 

2009, s. 5). 

 

 

Den gemensamma referensramen har en handlingsorienterad grundsyn. Det innebär att 

människor som använder språk ses som sociala aktörer. En social aktör är en individ som i 

specifika sammanhang och under vissa omständigheter måste klara att kommunicera på ett 

visst sätt. Detta kräver olika typer av talhandlingar men även andra kognitiva, känslomässiga 

och individuella färdigheter som bygger på individens inre föreställningar och egenskaper. 

Lärandeprocesser kan förändra dessa inre föreställningar och egenskaper och därmed påverka 

hur individen beter sig (Skolverket 2009, s. 14).  

 

 

I den Gemensamma europeiska referensramen för språk får emellertid den utvärderande 

intentionen för undervisningen en starkare ställning än den kommunikativa och demokratiska, 

enligt Ulrika Tornberg (2011). Referensramen har som huvudsyfte att underlätta för en 

enhetlig bedömning av elevers språkliga kompetenser i Europa och byggs därför upp av en 

detaljerad taxonomi, dvs ett statiskt system av kompetenser och färdigheter eleven ska tillägna 

sig (Tornberg 2011, s. 33). Som jag ser det finns det en risk att språkundervisningen i högre 

grad främjar utvecklandet av dessa kompetenser och färdigheter än att låta eleverna använda 

språket för att kunna göra demokratiska erfarenheter i ett här och nu om referensramen får 

styra. Detta har jag blivit mer uppmärksam på genom Tornbergs (2011, 2000) artikel och 

avhandling. Först när språkundervisningen lyckas skapa sådana kommunikativa situationer 

där alla har samma möjlighet att framträda och starta något nytt finns det möjlighet att 

individen gör demokratiska erfarenheter. Ulrika Tornberg kallar sådana mötesplatser för 

mellanrum, ett begrepp som Tornberg ansluter till Hanna Arendts begrepp om det 

gemensamma rum som skapas överallt där människor möts, interagerar och därigenom visar 

sig (Hanna Arendt 1986). Eleven får där rätt att ta initiativ och påbörja något nytt utifrån sin 

egen unikhet. Detta innebär att hon/han samtidigt utsätts och utsätter andra för en prövning då 

hon/han blottlägger sig själv och en kamp för ett erkännande av det egna sker (Tornberg 2000, 

s. 39-40, 112). Detta mellanrum delas av alla men ägs av ingen och existerar endast så länge 

deltagarna pratar med varandra (Tornberg 2000).  

 

 

Hur kan då läroböcker vara utformade i relation till detta mellanrum där kommunikation kan 

ske utifrån elevens egen erfarenhet och därmed också ge möjlighet till demokratiska 

erfarenheter? Sara Eriksson (2006) har gjort en studie som undersöker hur muntlig 

kommunikation behandlas i tre olika läroböcker för spanska. Gemensamt för de tre böckerna 

som analyseras i uppsatsen är att deras kommunikativa övningar främst tränar den lingvistiska 

kompetensen men att skillnaden mellan böckerna ändå är ganska stor. En av böckerna har en 

ganska stor andel övningar som även kräver att eleverna skapar ett sammanhang när de pratar 

vilket kräver ett samarbete, medan en annan lärobok knappt uppmanar till en enda diskussion 

i ett här och nu (Eriksson 2006, s. 30-31). Studien visar därmed att alla läroböcker inte följer 

läroplanernas intentioner. En annan studie av läroböcker (Svensson 2008) utgår från 

kursplanen från 2000 som säger att det i språkämnet ingår att ”språkligt dra nytta av och att 

granska det innehåll som språk förmedlar…”(Skolverket 2000, s. 32). Studiens fokus ligger 

på Tornbergs (2000) perspektiv av begreppet ”kultur” och har dem som analysredskap av 

läroböckernas texter. Båda dessa nämnda studier ligger ganska nära intresset för den här 

studien, nämligen elevens möjlighet att utifrån en lärobok i moderna språk kunna göra 
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demokratiska erfarenheter i klassrummet. Det jag finner intressant är att den sist nämnda 

studien når ett litet annorlunda resultat än föreliggande vad gäller en av läroböckerna, 

”Mahlzeit” (Mahlzeit 2003, Karlsson, Lindström, Schornack, Natur & kultur). Där sägs den 

vara präglad av en flerstämmighet eftersom det mesta framställs ur ungdomars 

individperspektiv. Detta leder dock till ett visst mått av ensidighet, enligt Svensson, då det 

nästan bara är ungdomars perspektiv och intressen som förmedlas i läroboken (Svensson 

2008, s. 42). Vad säger olika studier då om själva läroboken och dess funktion i 

undervisningen? 

 

 

 

Läroböcker  

 

Läroböcker är mycket viktiga för vilket meningsinnehåll som erbjuds eleverna i 

undervisningen, enligt utredningar av den svenska staten. Detta märks tydligast i ämnen vars 

ämnesinnehåll byggs upp i ett hierarkiskt system som exempelvis moderna språk, matematik 

och naturorienterade ämnen där läroboken oftast är den största av källorna till kunskap (SOU 

2006: 284, s. 14, 19). Det är också vanligt att eleven lär sig det innehåll som förmedlas i dessa 

ämnen då hon/han lär sig det ordförråd innehållet bygger på och då undervisningen många 

gånger struktureras utifrån det. Kravet på att kunskapen ska kunna utvärderas påverkar också 

inlärningen. Utbildningstexter kan därför inte vara alltför associationsrika utan måste hålla sig 

inom vissa ramar (SOU 2003:15, s.208). Det är därför viktigt att undersöka vilka värderingar 

läroboken bygger på samt vilken bild den ger av de fenomen som tas upp eftersom 

skolinnehåll inte är rena fakta utan ofta en kompromiss av sociala krafter i kamp (Apple & 

Smith 1991, s.1-4) Undervisningen måste också se till innehållets sociala värde när det väljs 

eftersom det bör anpassas till samhällets framtida behov (Apple & Smith 1991). Även om 

attityder i läroböcker har ett mindre inflytande på elever än exempelvis familj och närmiljö 

kan det ändå ha stor effekt på elevens uppfattning om sådant som ligger långt bort från 

vardagen (Johnsen 1993, s. 96), exempelvis den miljö ett modernt språk är en del av.  

 

 

När en lärobokstext fokuserar på ett bestämt ämnesinnehåll förmedlar den även 

metakunskaper om vad som kan räknas till viktiga kunskaper (SOU, 2003:15, s. 204) Den 

utövar också makt genom att förmedla outtalade normer som ligger dolda i texten vilket sätter 

gränser för individens möjligheter att handla (Bergström & Boréus, 2005, s. 306). Elever, som 

ofta har en instrumentell inställning till uppgifter i undervisningen, söker många gånger ”det 

rätta svaret” i stället för att söka förståelse. (Skolverket, 2006:284, s. 23) Det gör att de inte 

problematiserar innehållet utan lätt kan påverkas. En elevs handlingsförmåga hänger då 

ganska intimt samman med innehållet. Om en monoton aktivitet dessutom tränas regelbundet, 

exempelvis att svara på reproducerande innehållsfrågor till en associationsfattig text i 

moderna språk, blir eleven kanske duktig på just denna aktivitet. Förmågan kan övas upp utan 

att eleven reflekterar allt för mycket, vilket kanske leder till att eleven inte kan använda 

förmågan i andra situationer. Här spelar, enligt min uppfattning, även lärobokens utformning 

en stor roll. Ett progressivt innehåll kan motverkas av odemokratiska arbetsformer då en 

odemokratisk arbetsform, exempelvis elevuppgifter som bygger på okritiskt rabblande av 

fakta eller innehåll, varken manar till reflektion eller bygger på elevens erfarenheter (Johnsen, 

1993, s.108). Hur kan då en lärobokstext se ut? 
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Monologiska och dialogiska lärobokstexter 

 

I den monologiska lärobokstexten är yttrandet enkelriktat. Innehållet förmedlas genom att 

händelser och förhållanden slås fast. Innehållet kan därför inte förstås på många olika sätt och 

budskapet blir svårt att ifrågasätta. Förklaringar är ett exempel på monologisk text. Här slås 

innehållet fast, något som kan vara nödvändigt om läroboken exempelvis vill förmedla 

samhällets gemensamma värderingar eller bestående förklaringar av olika fenomen. 

Monologiska texter kan även innehålla befallningar och uppmaningar eller visa att den 

besitter expertkunskap. Flera talare kanske förekommer men de talar alla i samma riktning 

(Bronäs 2000, s. 30-34). Monologiska arbetsuppgifter i moderna språk är exempelvis enligt 

min erfarenhet ofta slutna frågor på innehållet. För elevens del handlar det då främst om att 

lära för att kunna återge textens innehåll varvid texters budskap bekräftas utan reflektion.  

 

 

En dialogisk text förväntar sig ett aktivt svar eller någon form av aktiv respons av läsaren 

vilket gör att läsaren erbjuds att bli en aktiv deltagare i kunskapsprocessen.  Hon/han får 

möjlighet att göra egna tolkningar av innehållet och vad det kan innebära. Eleven blir då 

delaktig i meningsskapandet men många gånger finns det gränser för vilka innebörder som 

kan uttolkas ur en text. Begreppet demokrati kan exempelvis inte betyda vad som helst. 

Agneta Bronäs tar i sin avhandling upp flera olika typer av dialogiska texter. Ett exempel är 

när det finns möjlighet för eleven att ställer frågor till texten. Texten kan också ställa 

obesvarade frågor till läsaren för att stimulera till reflektion och eget tänkande. En annan 

variant är att flera talare med olika åsikter diskuterar i texten så att olika argument om ett 

fenomen förs fram (Bronäs 2000, s. 30f).  
 

 

Dialogisk kommunikation behöver emellertid inte alltid enbart inbegripa saklig diskussion, 

enligt Liljestrand (2011). Även exempelvis skämt eller provokationer som väcker känslor kan 

utvidga perspektiv på ett problem (Liljestrand 2011, s.140, 155f).  

 

 

Texter som vid en snabb blick kan verka dialogiska till sin form, där problem diskuteras kan 

ändå förhindra att flera röster får möjlighet att höras. Jag tänker på polarisering. Att polarisera 

fenomen innebär att skärpa motsättningar mellan dem (Bonniers synonymordbok 2002). 

Ibland sker detta i utbildningstexter när problem framställs utifrån två motsatta synpunkter, 

dvs problemet polariseras. Det kan göra det lättare att diskutera själva problemet men även 

förhindra att olika påståenden som kanske är rimliga under olika förutsättningar kommer 

fram. Detta är vanligt vid problem som behandlar olika typer av värderingar där diskussionen 

ofta rör sig för eller emot dessa. Polariseringar i utbildningen kan förstärka polariseringar ute i 

samhället rörande exempelvis ideologier, personlighetstyper eller stereotyper av olika slag. 

Ett sådant förhållningssätt bidrar, enligt ett deliberativt perspektiv, inte till att problemet 

utforskas med olika argument (Liljestrand 2011, s. 122, 127). I den här studien undersöker jag 

om det kan finnas sådana typer av polariseringar i lärobokstexter där individer eller fenomen 

framställs ur motsatta positioner och därmed kanske blir stereotypiserade.  

 

 

En text kan då, som jag nämnt på olika sätt ovan, utöva makt genom att exempelvis förmedla 

outtalade normer. I en av de kvalitativa textanalyser jag har läst studeras åtgärdsprogram för 

skolans elever. Här ligger fokus på om åtgärdsprogrammen inriktar sig mot fostrans- eller 
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kunskapsmål samt vilka konsekvenser detta kan få för eleverna (Stackeryd 2011, s. 20). I 

analysen kombineras tre olika ansatser för analys, Hellspongs & Ledins (1997) textmodell, 

Sahlins (1997) diskursanalysmetod samt Derridas (2007) diskussioner för hur man 

dekonstruerar en text. Detta innebär att både form och innehåll analyserats, exempelvis val av 

ord och uttryck, samband mellan stycke och text samt vilka attityder, det vill säga värdeord 

som förekommer i åtgärdsprogrammen. Stackeryd tittar bland annat på relationer mellan 

skillnader och kontraster. Genom att exempelvis analysera ”oönskade” beteenden eller 

förmågor hos eleven kan de ”önskade” identifieras (Stackeryd 2011, s. 21). Studiens resultat 

visar att åtgärdsprogram kan skapa en kontexfri bild av elevens problematik och att detta kan 

leda till standardiserade åtgärder för vitt skilda problem, det vill säga åtgärder som inte 

anpassats till den specifika individens problem i elevens egen kontext. Elevens 

självförtroende till egna förmågor kan då minska (Stackeryd 2011, s. 33).  

 

 

 

 

 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 
De bakomliggande teorierna för min studie hämtar jag bland annat från John Deweys (1916) 

och Tomas Englunds (1995) tankar kring utbildningens roll och innehåll i ett demokratiskt 

samhälle. Båda betonar vikten av att individen utvecklar sin kommunikativa förmåga för att 

kunna delta i just ett sådant samhälle. Detta inbegriper att individen måste öva sin förmåga att 

använda språket, vilket kan ske genom samtal och diskussioner. Då läroböcker i tyska ibland 

uppmanar till olika typer av samtal eller diskussioner är teorier kring olika samtal även 

relevanta för den här studien. Jag börjar därför den här delen av uppsatsen med att diskutera 

kring teorier om utbildningens roll och innehåll i ett demokratiskt samhälle för att sedan gå 

över till teorier kring kommunikation som kan ske via exempelvis diskussioner eller 

lärobokstexter.   

 

 

 

4.1 Utbildningens roll i ett demokratiskt samhälle  

 
 

 

I ett demokratiskt samhälle är det möjligt att ifrågasätta synen på hur en människa ska leva sitt 

liv, det är inte helt givet. Med ett demokratiskt samhälle menas här ett samhälle där 

medlemmarna förhåller sig till varandra genom att lyssna och argumentera över vad som är 

viktigt och rättvist (Liljestrand 2011, s. 9). Rättvisa innebär bland annat att opinionsbildning 

kan ske i diskussioner mellan jämlika medborgare (Premfors & Roth, 2004). Det är därför 

viktigt att individen får en chans att fundera över de argument som finns för de livsstilar som 

dominerar i samhället. Detta kan bland annat ske i utbildningen om elever får delta i 

demokratiska processer i ett här och nu, exempelvis i diskussioner kring dessa livsstilar. 

Enligt Liljestrand (2011) måste eleven då betraktas som både en redan fullvärdig demokratisk 

aktör i skolan och som en som måste skolas för att kunna utveckla demokratiska kompetenser. 

Det beror på att en elev inte själv kan känna till vad som krävs för att delta i demokratiska 
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diskussioner samt att den demokratiska kompetensen utvecklas i skarpa lägen när eleven får 

diskutera olika synsätt i skolans här och nu (Liljestrand 2011, s. 160). Även Englund (2007) 

ser kommunikation som avgörande för om ett samhälle ska kunna vara demokratiskt. Han 

menar att utbildning som kommunikation kan stödja och utveckla individens kommunikativa 

rättigheter till deltagande först i skolan och sedan i samhället genom att fungera demokratiskt 

i ett här och nu. I en ömsesidig kommunikation prövas och stimuleras elevens 

språkanvändning. Utbildningen stärker då elevens möjlighet till ett framtida deltagande i 

samhällets offentliga diskussioner och beslutsfattande (Englund 2007, s.13). Detta synsätt 

finns också hos Dewey (1916) som menar att viktiga kriterier för demokrati som livsform är 

en öppen kommunikation inom och mellan grupper (Dewey 1916, s.123). Demokrati 

definieras då som ett samhälle präglat av ömsesidig kommunikation i en pluralistisk miljö 

(Englund 2007, s. 13). Med kommunikation menas här en process där erfarenhet delas tills 

den blir en gemensam egendom för alla som deltar. I processen finns partners vars idéer och 

känslor modifieras genom deltagande i kommunikationen (Biesta 2007, s. 34f, 42). Detta 

innebär att individernas deltagande är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle 

eftersom ett sådant samhälle behöver engagerade medlemmar då det bygger på 

majoritetsprincipen, dvs omröstning mellan alternativ (Dewewy 1916, s. 127). Varje elev 

måste därför ha rätt att delta i en utbildning där hon/han får möjlighet att utveckla sin 

kommunikativa förmåga i aktiviteter som speglar delar av samhällets problematik. 

 

 

I den här uppsatsen har utgångspunkten för demokratibegreppet hämtats bland annat i John 

Deweys texter. Han pratar om ett deltagardemokratiskt samhälle där alla har chans att 

utveckla sin kapacitet och sin individualitet för att delta i samhället. I ett sådant samhälle kan 

alla privata synsätt mötas med andra och genom detta ses i relation till vad de kan innebära för 

samhället som helhet. Detta innebär, att det i ett sådant samhälle måste finnas ett intresse och 

en respekt för andras intressen och behov, både på det individuella planet och på gruppnivå. 

Kommunikation mellan individer och grupper blir centralt (Dewey 1916, s. 29).  

 

 

Englund (2007) föreslår deliberativa samtal som en möjlig arbetsform för att inom 

utbildningen utveckla de kommunikativa färdigheter som krävs. Deliberativa samtal kan 

utgöra en grund för diskussioner trots att olika synsätt föreligger genom att de bygger på en 

ömsesidig respekt mellan deltagarna. Samtalen ska, enligt Englund, ta sin utgångspunkt i 

samhällets offentliga diskussioner samt lyfta fram de skilda synsätt, värderingar och 

konsekvenser som finns där (Englund 2007, s. 153f)). Dialogiska, flerstämmiga klassrum (se 

Dysthe 2005) är en annan möjlighet för eleven att utveckla kunskaper och göra demokratiska 

erfarenheter. Här är individen utgångspunkt och ska tränas i att uttrycka sig själv utifrån egna 

villkor. Jag beskriver dessa båda teorier mer utförligt och ställer dem mot varandra längre 

fram i kapitlet. I den här studien tänker jag, som jag redan nämnt, titta på ämnet moderna 

språk, här tyska, för att se på vilket sätt det skulle kunna fungera som ett demokratiämne i 

utbildningen men närmast kommer jag att beskriva några föreställningar kring lärande, 

kunskap och innehåll i ett demokratiskt samhälle med utgångspunkt från Dewey, Englund, 

Säljö och Tornberg. Det handlar exempelvis om utbildningens ämnesinnehåll och hur detta 

innehåll kan processas i klassrummet, något som kanske kan påverka individens sätt att agera 

i samhället.  

 

 

 

4.2 Utgångspunkt för kunskap och lärande i ett demokratiskt samhälle 
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För att ett samhälle ska kunna fungera måste det ha gemensamma referensramar, exempelvis 

gemensamma mål, föreställningar eller kunskaper för sina medlemmar. Dessa referensramar 

överförs till nya generationer via kommunikation. Samhället hålls då ihop genom att 

människor har något gemensamt och kommunikation är det medel som möjliggör att de får 

något gemensamt (Dewey 1916, s 38). Jag tar upp detta eftersom läroböcker i utbildningen, 

enligt min uppfattning, är ett sätt att kommunicera sådana gemensamma referensramar. 

Utbildning blir därför viktig. I ett demokratiskt samhälle som bygger på allmän rösträtt är 

utbildning särskilt viktig då det inte når framgång om inte medborgarna har kunskaper för att 

kunna ta bra beslut. Ett rörligt demokratiskt samhälle behöver dessutom medlemmar som är 

fostrade till att ta både ansvar och initiativ men som samtidigt också har en förmåga att 

anpassa sig. Utbildningen måste då vara på ett sådant sätt att den stödjer detta, exempelvis 

genom att stimulera individens personliga intressen och intellektuella vanor (Dewey 1916, s 

38, 128). Enligt Dewey och Englund (1995) handlar utbildning därför om att växa där nuets 

möjligheter tas tillvara. Eleven ska ges erfarenheter i en ständig process som leder in i 

framtiden. Utbildning får därför inte ha syftet att vara förberedande inför en framtid eller att 

något ska bli slutfört efter en given mall (Dewey 1916, s. 59, 93f). Som jag ser det är det 

därför utifrån detta resonemang viktigt att studera läroböcker för att se vilken utgångspunkt de 

har. Vilket mål och innehåll kan då utbildningen i ett demokratiskt samhälle ha? 

 

 

 

4.3 Utbildningens mål och innehåll i ett demokratiskt samhälle 
 

I ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i samspelet mellan individen och kollektivet, 

exempelvis i undervisningen där eleven förs in i kommunikativa förlopp för att utveckla sin 

förmåga att använda språkliga och intellektuella redskap (Säljö 2000, s. 97). Frågan är vilka 

delar av den kollektiva kunskapen som den enskilde eleven tar till sig. Denna fråga betonar 

vikten av att ständigt föra en diskussion kring undervisningens innehåll i relation till vilken 

mening valet av innehåll strävar efter och vilket meningserbjudande innehållet verkligen ger 

(Englund 1996, 146f). Valen kan handla om vilka fenomen som ska tas upp, ur vilken 

synvinkel de ska presenteras och vilka konsekvenser detta sammantaget kan få för elev och 

samhälle. Det måste även föras diskussioner kring vilken syn på eleven utbildningen ska utgå 

ifrån. Det är stor skillnad på om utbildningen exempelvis formas så att eleven reproducerar 

given kunskap eller om den uppmuntrar eleven att diskutera synsätt och värderingar ur olika 

aspekter. Eleven tränas då att använda språket för att antingen lära sig information eller för att 

utnyttja det så att informationen kan användas och diskuteras i olika sammanhang (Säljö 

2000, s. 240). Enligt Englund (2007), är den senare varianten mycket värdefull för ett 

demokratiskt samhälle. Elever måste göras genuint delaktiga i och moraliskt motiverade för 

att ta till sig kunskap och med den som utgångspunkt bli vana att ta ställning i olika frågor 

(Englund 2007, s. 163). Det handlar då både om vad och hur eleven lär. I moderna språk kan 

det, som jag ser det, exempelvis handla om att eleven lär sig att reproducera en given text 

eller att svara på en texts innehållsfrågor. Värderingar och innehåll förs då vidare till eleven 

via dessa elevaktiviteter som bestäms av sociala kontexter som exempelvis läroböcker i 

skolans värld. Det innebär att den kunskap eleven lär sig via exempelvis läroböcker i moderna 

språk inte är neutral utan hämtad från dessa sociala kontexter då olika fenomen framställs ur 

specifika synvinklar i böckerna. På så sätt förmedlas och förtolkas omvärlden för eleven. Att 

lära innebär då att ledas in i sociala kontexter med specifika uppfattningar som också kan 

styra hur eleven sedan tänker och agerar kring dessa fenomen (Säljö 2000, s. 238). En annan 

möjlighet för undervisningen av moderna språk är att eleven lär sig använda ord och fraser för 
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att diskutera ämnesinnehåll i ett här och nu. Enligt min mening är det därför intressant att 

undersöka vad elever som studerar tyska i år nio erbjuds att lära sig tala om med utgångspunkt 

från läroböcker. 
 

 

Även en lärares handlingar och sätt att tala i klassrummet förmedlar outtalade meningar till 

eleven om vad som är viktigt, vad som ska eftersträvas och hur innehållet ska relateras till 

omvärlden. Detta sker många gånger på ett omedvetet plan (Sund 2008, s. 58). Även enligt 

Dewey (1916), är det främst den sociala miljön som formar elevens mentala och emotionella 

dispositioner för sina beteenden genom att engagera dem i olika aktiviteter som ger vissa 

impulser och som har vissa konsekvenser. Här har alltså inte läroboken den starkaste rollen 

för elevens sociala fostran. När eleven exempelvis gör sin andel i en gemensam aktivitet, 

tillägnar sig hon/han det syfte som styr aktiviteten, blir van vid de metoder som används, 

tränar de färdigheter som krävs och tar till sig dess anda. Fostran sker då genom att stimuli 

som ofta förekommer också leder till ett vanemässigt handlande. Det eleven så småningom tar 

för givet utan eftertanke är det som styr hans/hennes medvetna tänkande och blir viktigt för 

alla beslutstaganden. Det kan exempelvis handla om att ta till sig information utan att 

reflektera över varifrån den kommer eller över vad som uteslutits. Normer och vanor formas 

då i den sociala miljön i umgänget med andra (Dewey 1916). I den här studien utgår jag dock 

enbart från läroboken. 

  

 

Om ett samhälle bygger på att medborgare ska ta gemensamma beslut genom omröstningar, 

kan ett av målen för utbildningen vara att elevens kunskapsbildning integreras med 

omdömesbildning. Omdömesbildning innebär att eleven utifrån sin kunskap värderar, tar 

ställning och fattar beslut. Skolan kan då utnyttja utbildningsinnehåll som utgångspunkt för 

diskussioner där olika uppfattningar och värderingar kommer till uttryck (Englund 2007, s. 

10f). En av utmaningarna för utbildning är, enligt Englund, just att lära elever att på ett 

demokratiskt och ansvarsfullt sätt hantera värderelaterade skillnader kring fenomen. För det 

krävs en undervisning som både ger många möjligheter till reflektion och tillåter mångfald 

(Sund 2008, s. 58). Utbildning är då inte en process med syfte att slutföra något utan en 

process för kontinuerligt växande i ständigt nya frågeställningar där eleven görs delaktig 

(Dewey 1916, s. 93, 106). Syftet måste vara att skapa ett framtida bättre samhälle än det som 

redan finns. Detta innebär att skolans mål inte kan ställas utanför det resterande samhället. 

Eleven förväntas ju kunna delta. I flera av Sveriges läroplaner finns också målsättningar att 

elever ska reflektera och ta ställning i olika frågor. Det är något som ska genomföras i 

utbildningen och inget som kan väljas bort. Utanför skolan är detta dock en demokratisk 

rättighet som kan väljas eller väljas bort av den enskilda individen (Liljestrand 2011, s. 42). 

Om målet med utbildningen i stället är att eleven ska få en formell bildning, dvs en mer 

fackteknisk utbildning som ligger långt ifrån det vardagliga livet, finns det en risk att eleven 

inte kan använda sina kunskaper utanför skolans miljö (Dewey 1916, s. 43). Ett exempel är, 

som jag ser det, monotona aktiviteter i moderna språk: eleven svarar på innehållsfrågor 

utifrån en lärobokstext där innehållet enbart reproduceras på målspråket. Det kan vara en bra 

träning som ger en specifik färdighet men färdigheten kanske inte är så användbar i 

kommunikativa situationer utanför själva språkklassrummet. Eleven tränas inte i att uttrycka 

sig själv eller att lyssna på andra via målspråket. Dock skulle innehållet kanske kunna 

diskuteras på svenska utifrån olika vinklar om läromedlet inbjuder till detta via 

arbetsuppgifter. Hur skulle då en utbildning i ett demokratiskt samhälle kunna se ut? 
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4.4 Utbildning som kommunikation 
 

Utbildning bygger, enligt Englund, alltid på någon typ av kommunikation men den kan se 

olika ut. En monologisk kommunikation förmedlar, berättar eller kan användas i syfte att hålla 

ordning. Det handlar då främst om envägskommunikation (Englund 2007, s. 9). Kanske 

envägskommunikation ändå inte är helt monologisk om utgångspunken är Bakhtins (1997) 

filosofiska teorier kring talgenrer där ett yttrande alltid anses vara ett svar på en tidigare 

yttrande. Bakhtins talgenrer beskrivs närmare litet längre fram i kapitlet. En ömsesidig, 

dialogisk kommunikation däremot, innebär att deltagarna möts för ett gemensamt utbyte av 

mening där olika uppfattningar kan konfronteras mot varandra. Ett sådant dialogiskt 

förhållningssätt utgår från att den andre har något att säga som kan bidra till ökad förståelse 

och hon/han kan då ses som en samtalspartner och inte som en motståndare. Olika 

ståndpunkter kan komma till ytan och klargöras (Tornberg 2000, s. 100). Utrymmet där detta 

kan ske kallar Ulrika Tornberg (2000) för mellanrummet. Det är ett utrymme som delas av 

alla men ingen äger och kan bara finnas så länge några pratar med varandra. Det som 

behandlas i mellanrummet utgår från de individer som deltar och den mening som skapas där 

blir därför oförutsägbar. Ett flerstämmigt skapande av mening i mellanrummet gör att både 

mellanrummet och de som deltar förändras (Tornberg 2000, s. 85f, 112). Denna form av 

flerstämmig kommunikation kanske då kan leda till att eleven ser på omvärlden ur flera 

synvinklar. När mellanrum skapas i undervisningens här och nu och kommunikation blir 

undervisningsprincip är det möjligt att demokrati kan bli en erfarenhet med utgångspunkt från 

skillnad (Tornberg 2000, s. 113).   

 

 

Både Tornberg och Englund har en liknande uppfattning kring utbildning och kommunikation 

som Dewey: att dela erfarenheter med andra via språket i kommunikation hjälper individen att 

bekräfta eller kritisera olika förhållningssätt och uppfattningar. Hon/han skapar mening 

genom att pröva tankar och reflektera över erfarenheter med andra men det finns också 

relationer i utbildningen som kan minska möjligheterna till detta, exempelvis det hierarkiska 

förhållandet mellan lärare och elev eller mellan lärobok och elev (Dewey 1916, s. 39, 123). 

Hur skulle då relationen mellan läroböcker och elever kunna se ut? 

 

 

 

4.5 Dialogisk kommunikation i utbildningen 
 

I den här studien tittar jag, som bekant på vad elever som läser tyska i år nio uppmanas att lära 

sig tala om. Utgångspunkt är därför lärobokstexter, deras uppbyggnad och innehåll samt de 

arbetsuppgifter som finns i samband med texterna. Jag utgår från Mikhail Bakhtins (1997) 

teori att texterna är yttranden som befinner sig i en kedja av andra yttranden, alltså att texterna 

befinner sig inom en given social verksamhet. Här handlar den sociala verksamheten om 

utbildning. Dessa texter/yttranden existerar då utifrån utbildningens specifika förutsättningar 

och syften vilka styr texternas tematiska innehåll samt typ av konstruktion (Bakhtin 1997, s. 

203). Vad är ett då yttrande ur Bakhtins synvinkel?  

 

 

Varje yttrande i sig är unikt men befinner sig samtidigt inom ett socialt område som har egna 

specifika typer av yttranden som svarar mot de förutsättningar som finns inom området, 

exempelvis ett område som utbildning. Förutsättningarna för yttrandet kan exempelvis vara 
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dess funktion, talarens avsikt eller relationen mellan text och läsare. Alla yttranden har relativt 

stabila former för att kunna passa in i en helhet. Bakhtin kallar dessa former av yttranden för 

talgenrer (Bakhtin 1997, s. 203f).  

 

 

Varje yttrande är, som redan nämnts ovan, enbart en länk i en komplicerad räcka av andra 

yttranden som alla följer varandra i ett sammanhang. Alla yttranden blir därför själva ett svar 

på tidigare yttranden och en länk mellan dessa tidigare yttranden och kommande svar. Det gör 

att varje yttrande håller sig inom ett tematiskt innehåll, ett sammanhang (Bakhtin 1997, s. 

225f). Gränserna för ett yttrande bestäms genom bytet av talsubjekt, dvs genom bytet av den 

som talar. Varje yttrande måste därför inta en viss position som det går att svara på. Det måste 

hålla sig inom sammanhanget. Det måste också vara inriktat mot den svarandes svar och 

aktiva förståelse. Kännetecken för yttranden är då att de har en uppfattning om den adressat 

de riktar sig mot och att de försöker föregripa svaret för vars skull det egentligen är 

konstruerade, exempelvis genom hur det är formulerat. Den talande måste alltså yttra sig på 

ett sådant sätt att den som ska svara kan förstå och reagera på innehållet. Den talande måste 

också avbryta sitt yttrande för att ge den andre möjlighet att svara (Bakhtin 1997, s. 213, 231). 

Yttrandet kan på så sätt påverka den svarandes svar och även sätt att svara. Svaret genomsyras 

alltså av det föregående yttrandet. Målet för ett yttrande kan vara att det ska ha en fostrande, 

övertalande eller kanske ifrågasättande inverkan på den svarande. Den svarande måste då 

aktivt förstå yttrandet för att dessa mål ska infrias. Aktiv förståelse av ett yttrande innebär att 

den svarande aktivt går yttrandet till mötes genom någon form av reaktion, exempelvis genom 

ett medgivande, en invändning eller en handling. Svaret måste inte uttalas högt utan kan 

formleras inombords och ske i tanken (Bakhtin 1997, s. 217).  

 

 

Även textgenrer är yttranden som det gäller att svara på. En text kan då också ha syftet att 

uppnå specifika mål. Det kan exempelvis handla om syftet att instruera, förklara, berätta, 

informera, övertala eller att sammanställa kunskap i en logisk ordning. Ofta kombineras flera 

genrer i en och samma text. En berättande eller förklarande text har ofta indirekt tal i tredje 

person och refererar för det mesta till personer, platser eller händelser. Texten konstaterar då 

innehållet med en specifik person som är subjekt och har kronologiska händelser ofta 

uttryckta i dåtid. En förklarande text har också ofta indirekt tal i tredje person men här handlar 

det om påståenden eller redogörelser. Då används vanligen verb som ”har” och ”är”(SOU, 

2003:15, s. 178f).  

  

 

Att lära sig tala och skriva ett språk innebär då att lära sig konstruera yttranden som passar för 

olika sammanhang. Det gör individen genom att reproducera yttranden de hört men samtidigt 

genom att göra dem till sina egna. Former för yttranden ges då individen och är inget de själva 

komponerar (Bakhtin 1997, s. 219f). Varje individs personliga språk utvecklas alltså av 

andras yttranden samtidigt som språket blir den talandes eget.  
 

 

Jag ser läroböckernas texter som yttranden vars adressater, här elever, författarna har en 

uppfattning om. Därför vill jag studera vilka svar texterna kan framkalla hos eleven, dvs vad 

läroböckernas texter uppmanar eleven att lära sig tala om eftersom ett innehåll kan frammana 

olika svar hos eleven beroende på textens utformning och tillhörande arbetsuppgifter. Med 

utformning menar jag olika typer av textgenrer, exempelvis instruerande, berättande eller 

dialogiska textgenrer. Jag har beskrivit dessa genrer i kapitelet om bakgrund och tidigare 
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forskning. Kanske kan läroboktexterna i kombination med tillhörande arbetsuppgifter bidra 

till dialogiska klassrum eller deliberativa samtal. Här kommer nu en beskrivning av 

deliberativa samtal och dialogiska klassrum. 

 

 

 

4.6 Deliberativa samtal 
 

Utbildning kan vara monologisk, dvs förmedlande, eller dialogisk, vilket innebär att ett 

ömsesidigt utbyte sker mellan deltagarna. Om den dialogiska kommunikationen behandlar 

någon form av problem, ökar möjligheten till reflektion och övervägande (Englund 2007, s. 

9). Vad innebär då tanken om deliberativa samtal och deliberativ kommunikation i 

utbildningen? Eftersom deliberativa samtal har en deliberativ demokrati som teoretisk 

utgångspunkt får de uppgiften att stärka förutsättningarna för denna typ av demokrati som 

bland annat bygger på majoritetsprincipen. Majoritetsprincipen innebär att de allmänna beslut 

som tas i samhället ska ske via omröstning mellan olika alternativ. Innan beslutsfattandet sker 

bör dessa alternativ grundligt diskuteras och motiveras av så många inblandade som möjligt. 

Alla beslut som tas, ses som tillfälliga i en deliberativ demokrati men ska ändå efterlevas av 

alla till dess nya har tagits. I utbildningen kan deliberativa samtal vara en metod för att 

utveckla individens förmåga till diskussion och kommunikation inför olika samhälleliga 

beslutstaganden. Deliberativa samtal kan därför inte behandla vilka områden som helst utan 

bör utgå från offentliga diskussioner som finns i samhället genom att exempelvis lyfta fram 

olika åsikter, värderingar eller perspektiv som finns där samt de olika konsekvenser och 

förankringar dessa kan ha (Englund 2007, s. 153f). Meningen med samtalen är att de ska ge 

en gemensam grund även om skilda åsikter föreligger. Den gemensamma grunden innebär 

bland annat att deltagarna visar varandra respekt och tolerans (Englund 2007, s. 156). 

 

 

Englunds kriterier för deliberativa samtal eller deliberativ kommunikation i skolan ser ut 

påföljande sätt: 

 

- pluralism ges utrymme genom att skilda sysätt ställs mot varandra och olika argument     

får ta plats   

- den andres argument ska alltid lyssnas på med respekt och tolerans 

- samtalet ska sträva efter temporära överenskommelser 

- auktoriteter och traditioner kan ifrågasättas 

- samtal bör även ske mellan elever utan lärares närvaro (Englund 2007, s.155) 

 

 

 

  

4.7 Dialogiska klassrum 
 

I teorin kring det dialogiska, flerstämmiga klassrummet ses kommunikation som 

utgångspunkt för individens lärande och demokratiska erfarenheter (Dysthe 1995). Teorin har 

ett individfokus med utgångspunkt från Bakhtins filosofiska dialogbegrepp. Han menar att 

grunden för vår existens är dialogisk. Bakhtin citeras av Dysthe (1995) i Det flerstämmiga 

klassrummet: ”Livet är dialogiskt till sin natur. Att leva innebär att engagera sig i en dialog, 

att ställa frågor, lyssna, svara, komma överens osv” (Bakhtin 1981, s. 318). I praktiken, i det 

dialogiska klassrummet, ska eleven lära sig att framföra argument och uttrycka sig själv 
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utifrån sin egen rätt så att skillnader kan tydliggöras och ämnesinnehåll kritiseras. Med egen 

rätt menas att eleven kan utgå från sina egna villkor och även får använda det sociala språk 

hon/han kan när hon/han argumenterar. Ett socialt språk är det språk som finns inom en social 

grupp som exempelvis en barngrupp, en arbetsplats, en familj etc. Om alla deltagare i ett 

dialogiskt klassrum har rätt att använda sitt sociala språk kan många röster höras samtidigt 

(Hultin 2003, s.386). Tanken med det dialogiska klassrummet är att utbildningens kunskaps- 

och demokratiuppdrag inte alltid ska vara två skilda utvecklingsspår för eleven utan att de 

åtminstone ibland ska kunna bilda en helhet för lärande. Det innebär att kunskap inte bara ska 

förmedlas monologiskt till eleven utan att kunskapen också ibland måste diskuteras och 

ifrågasättas. Lärande sker då i aktiva kommunikativa processer (Hultin 2003, s.382). Enligt 

Dysthe (1995), ligger huvudargumentet för ett dialogiskt klassrum just i språkets centrala 

betydelse för lärandeprocessen eftersom det finns en tydlig koppling mellan språk och 

tänkande. Kunskap blir kunskap först när eleven via språket införlivat information i redan 

befintliga kunskapsstrukturer. Det innebär att hon/han tar emot och tolkar information för att 

kunna koppla ihop den med tidigare kunskap och sedan omredigera till ny. Om flera röster 

kan höras och konfronteras kring olika fenomen får individen då möjlighet att tänka för att 

kunna ta ställning och hitta sin egen röst (Dysthe 1995, s. 47f, 221f). 

 

 

I teorin kring det dialogiska klassrummet tas också skillnaden mellan det auktoritära talet och 

det inre övertygande ordet upp. Det auktoritativa talet handlar om innehåll som ses som 

allmänt sanna eller som tas för givna i sociala sammanhang medan det inre övertygande ordet 

handlar om individens egen övertygelse utifrån egna erfarenheter (Hultin 2003). Om eleven 

får möjlighet att reflektera över konsekvenser av olika val kan värderingar bli deras 

individuella egendom och därmed ett inre övertygande ord (Dysthe 1995, s. 237). 

 

 

Enligt min uppfattning har beskrivningen av dialogiska klassrum många likheter med 

deliberativa samtal som teori men står också till viss del i motsatt position. Båda betonar 

kommunikation som grund för kunskap och demokratiska erfarenheter. Olika perspektiv och 

synsätt ska komma i dagen och sakligt prövas i diskussioner så att så bra beslut som möjligt 

ska kunna tas i olika situationer. Traditionella och auktoritära uppfattningar kan ifrågasättas. I 

diskussionerna måste eleven lära sig att både lyssna till andra och att framföra egna argument 

i en anda av respekt för den andre. För deliberativa samtal är målet att uppnå konsensus 

mellan jämlikar, om än tillfällig, i en frågeställning. Diskussionens deltagare måste därför 

lämna sina egna personliga intressen för det allmännas bästa. I dialogiska klassrum ska 

deltagarna tvärtom utgå från sina egna intressen. Därigenom kan även maktskillnader komma 

fram i det dialogiska klassrummets diskussioner. De som har en starkare ställning i 

diskussionen anses emellertid även ha ett större ansvar för att diskussionen sker rättvist 

(Hultin 2007, s. 394). 

  

 

Sammanfattande kommentar kring deliberativa samtal och dialogiska klassrum 

 

I den här studien har jag både teorin för deliberativa samtal och dialogiska klassrum med i 

min analys av vad elever ska lära sig tala om vilket kanske kan tyckas motsägelsefullt. Jag 

utgår från läroboktexter i tyska för år nio. Dessa texter kan inte se till att konsensus uppnås i 

diskussioner men de kan öppna för att skillnader diskuteras och att olika röster får höras 

exempelvis via arbetsuppgifter i anslutning till texterna. Texterna kan då uppmuntra till 

deliberativa samtal och ett dialogiskt klassrum. I deliberativa samtal ska elevens egna 



 19 

intressen läggas åt sidan men inte i ett dialogiskt klassrum. Som jag ser det är det dock viktigt 

att eleven tydliggör sitt eget intresse i en fråga för att bli medveten om detta och för så 

småningom även kunna distansera sig ifrån det. En process där eleven diskuterar och 

upptäcker sin egen inställning och vad som ligger till grund för den är nödvändig för att 

eleven ska kunna gå vidare och se situationen ur ett bredare perspektiv.  

 

 

Då jag har syftet att undersöka vad lärobokstexter erbjuder eleven att lära sig tala om, måste 

jag göra en lingvistisk textanalys som blottlägger icke uttalade värderingar. Syftet med 

lingvistiska textanalyser är just att upptäcka ideologiska budskap som inte uttrycks explicit. 

Sådana textanalyser kan göras på flera olika sätt, exempelvis genom analyser av metaforer, 

ordval eller syntax, dvs den grammatiska strukturen. Analys av syntax och ordval har sitt 

ursprung i kritisk lingvistik som också kan sägas vara en form av diskursanalys. 

Utgångspunkten i den kritiska syntaxanalysen är att språket är en social konstruktion som 

innehåller flera modeller för hur exempelvis skeenden och relationer kan beskrivas. Språkets 

regelsystem baseras på föreställningar om omvärlden som individen tar över när hon/han 

använder det. Språket styr alltså hur individen uppfattar omvärlden och även vad hon/han 

uppfattar av den. Detta sker ofta omedvetet. Den kritiska lingvistiken har därför till syfte att 

bedriva samhällskritik med hjälp av textanalyser som exempelvis kan blottlägga 

maktrelationer (Bergström & Boréus 2005, s. 263f, 280f). Till den här studien hämtas begrepp 

som transitivitet, modalitet och val av pronomen. Det jag vill veta är exempelvis hur olika 

processer framställs, vilken subjektsposition som får tala och dominera eller vilken 

uppfattning som tas för given i läroböckernas texter och arbetsuppgifter. Jag vill också 

undersöka hur olika individer framställs, exempelvis genom att ta reda på vad som förknippas 

med dem eller vilken position de är placerade i. Analysverktygen, dvs de olika begreppen för 

detta hämtar jag både från den kritiska lingvistiken (se Bergström & Boréus 2005) och 

diskursanalys (se Winther Joergensen & Phillips 2000) eftersom båda dessa teorier utgår från 

att språket har en viktig roll för att skapa personlighet och omvärldsuppfattning. Begreppet 

transitivitet kan exempelvis användas för att undersöka hur processer eller skeenden 

framställs medan begreppen ekvivalenskedjor och subjektsposition kan visa hur en individ 

framställs eller positioneras.  
 

 

 

 

 

 

5. Metod 
 

 

När jag valde ämne, syfte och frågeställningar för min uppsats funderade jag samtidigt på 

vilka metoder som kunde vara effektiva för mina mål. Då syftet med uppsatsen är att öka 

kunskapen om vad elever i tyska i år nio utifrån sina läroböcker och uppgifter erbjuds att lära 

sig tala om och jag har valt min teoretiska utgångspunkt i deliberativa samtal och dialogiska 

klassrum föll valet till slut på att göra en lingvistisk textanalys. Den sker med hjälp av 

begrepp hämtade från kritisk lingvistik (Bergström & Boréus 2005) och kritisk diskursanalys 

(Winther & Joergensen 2000) eftersom studiens fokus ligger på språk. Jag utgår från det som 

uttalas i diskursanalytiska teorier, nämligen att språk ses som centralt för att konstituera hur 

individer får vara samt för att konstituera världsuppfattningar. Språket är därför även centralt 

för hur ett skolämne kan fungera som ett demokratiämne i skolan.  
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Resultatet av den lingvistiska analysen ställs sedan i relation till en analysmodell som jag har 

utvecklat med hjälp av teorier om deliberativa samtal och dialogiska klassrum. Detta, för att 

som tidigare nämnts, kunna se hur ämnet tyska kan användas som demokratiämne i skolan. 

Deliberativa samtal och dialogiska klassrum skulle även kunna ses som delar av skolans 

diskursiva praktiker. Med det menar jag att svensk skola utifrån de nationella styrdokumenten 

som exempelvis läroplanen ska använda demokratiska arbetssätt i sin undervisning. Dessa 

arbetssätt blir då en del i skolans diskursiva praktiker. Deliberativa samtal och dialogiska 

klassrum skulle kunna vara sådana demokratiska arbetssätt. I den här studien utgår jag dock 

endast från teorin. Olga Dysthe har dock gjort en studie av dialogiska klassrum i praktiken 

och skrivit om denna (se Dysthe 2005). 

 

 

En närmare framställning av min analysmodell finns i avsnitt 5.4. Här går jag nu närmare in 

på den metod jag har valt. 

 

 

 

 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys 

 
För att kunna ta reda på vad elever uppmanas att lära sig tala om i olika läromedel för tyska år 

nio måste jag göra innehållsanalyser av dessa läromedels elevtexter samt tillhörande 

arbetsuppgifter. Vid pedagogiska studier används termen innehållsanalys framförallt vid 

analyser som går ut på kvantifiering, vilket innebär att man mäter eller räknar hur ofta 

någonting förekommer i en text (Bergström & Boréus 2005, s. 43) Målet är att hitta någon 

form av mönster. Begreppet innehållsanalys kan emellertid också användas vid analyser som 

syftar till att beskriva textinnehåll på ett systematiskt sätt utan att något mäts eller räknas. Det 

är då kvaliteten på det undersökta materialet som studeras. Dessa typer av analyser kallas för 

kvalitativa innehållsanalyser (Bergström & Boréus 2005, s. 44). Den här studien baseras på en 

kvalitativ innehållsanalys av text med syfte att kritiskt granska innehållet. 

 

 

Som jag redan nämnt genomförs den kvalitativa textanalysen här med hjälp av verktyg 

hämtade från både den kritiska lingvistiken och den kritiska diskursanalysen. Från Winther & 

Joergensens (2000) framställning av diskursanalys hämtas begrepp som ekvivalenskedjor och 

subjektspositioner. Den kritiska lingvistiken bidrar med lingvistiska analysredskap, i det här 

fallet hämtade från syntaxanalysen med begrepp som transitivitet (Bergström & Boréus 

2005). Även texternas genrer kommer att analyseras för att se hur de förmedlar innehåll. 

Målet med analysen är inte att kartlägga budskap som uttrycks konkret via påståenden eller 

andra tydliga argument utan att uppfatta budskap som ligger mer dolda under ytan.  Det 

innebär att textanalyserna är tolkningar. Enligt Bergström & Boréus (2005), bör forskaren 

alltid vara medveten om att analysen påverkas av forskarens egen förförståelse av fenomenet 

och att det kan vara nödvändigt att reflektera över denna (Bergström & Boréus 2005, s. 33). 

Min förförståelse av studiens empiriska material, och hur detta material används i skolans 

värld kan påverka vilken inverkan jag tror att materialet har på dem det är avsett för, dvs 

eleverna som läser tyska i år nio. Detta har styrt mina idéer kring uppsatsens syfte och mål, 

nämligen att mycken kunskap förmedlas utan att vare sig lärare eller elever eller jag själv är 

medvetna om det. Det betyder att uppsatsen har en kvalitativ och ideologikritisk ansats.  

 



 21 

5.2 Begrepp som används i analysen 

  
Här förklarar jag de begrepp jag kommer att använda i textanalyserna. Flera av dem hämtas 

från den kritiska lingvistiken.  

 

 

Transitivitet visar hur språket används för att uttrycka skeenden. Det kan ske ur olika 

perspektiv och visar exempelvis hur författaren framställer olika processer i världen 

(Bergström & Boréus 2005, s. 281). Transitiviteten består av tre enheter: processer, deltagare 

och omständigheter. Dessa kan i sin tur indelas i undergrupper. Processer är handlingar eller 

händelser. Handlingar utförs avsiktligt av en individ och står under dennes kontroll samt kan 

påverka andra. Händelser inträffar bara utan att någon står bakom eller har kontroll över 

skeendet. Deltagarna är antingen agenter som handlar eller mottagare som påverkas av en 

process. Omständigheterna, slutligen, består av tid och plats (Bergström & Boréus 2005, 

281f).  

 

 

Modalitet betyder ”sätt” och uttrycker i vilken utsträckning någon står bakom ett uttalande. 

Om talaren exempelvis fullständigt instämmer med sitt påstående kan det ge läsaren en känsla 

av att det handlar om en sanning. Vilken modalitet som väljs i en text får alltså konsekvenser 

för hur texten konstruerar sociala relationer och kunskap (Winther Joergensen & Pihllips 

2000, s. 87f).  

 

 

Val av pronomen visar om uttalandet ska uppfattas som personligt eller mer allmänt. 

Pronomenet ”man” kan exempelvis ge en känsla av allmängiltighet och därmed kanske även 

sanning (Winther Joergensen, Phillips, 2000, s. 87f).   

 

 

Från diskursanalysen kommer begreppet subjektsposition. Det innebär att individen, dvs 

subjektet försätts i olika positioner beroende på diskurs. Ett barn kan till exempel både ha 

positionen kusin, kamrat, fotbollsspelare, gitarrist och elev samt många andra. Det är aldrig 

enbart och konstant ett barn. Varje diskurs har regler för hur subjektet får handla och förhålla 

sig inom diskursen och fungerar därigenom som ett filter för individens världsuppfattning. Då 

subjektet lever sitt liv i flera positioner i olika diskurser sägs det vara fragmenterat (Winther 

Joergensen & Phillips 2000, s. 49f).  

 

 

Subjektet får en personlighet genom att förknippas med olika beskrivande ord i så kallade 

ekvivalenskedjor (Bergström & Boréus 2005, s. 317). En flicka i en lärobokstext kan 

exempelvis knytas samman med begreppen att plugga, vara sportig och dricka för mycket 

alkohol. 

 

 

Dessa begrepp används, som jag nämnt tidigare, som analysverktyg i min lingvistiska analys.  
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5.3 Tillvägagångssätt och analysmodell 

 
Resultatet av mina lingvistiska analyser av lärobokstexter och deras tillhörande 

arbetsuppgifter ställs i relation till den analysmodell som jag har utvecklat. Modellen är tänkt 

som en sammanfattning, en förenkling och ett förtydligande av de teorier och texter om 

tidigare forskning som jag beskrivit ovan och används som ett analysinstrument i den här 

uppsatsen. Den kan därför sägas likna idealtypsmodellen. Idealtypsanalyser bygger dock ofta 

på polära idealtyper, dvs idealtyper som är varandras motsatser. Detta underlättar 

möjligheterna att motivera de slutsatser som dras i analysen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wängnerud 2009, s.60). Jag gör dock enbart en analysmodell eftersom det är svårt att forma 

en konkret motpol till de teorier och den tidigare forskning jag använder för modellen. Jag gör 

alltså först en lingvistisk analys av text med tillhörande arbetsuppgifter och ställer sedan 

resultatet i relation till denna modell för att kunna svara på frågan: vad gör texten? Modellen 

byggs upp av ett analysraster. Det är konstruerat av olika typer av kommunikativa element 

som jag har urskilt ur de teorier om demokrati och kommunikation som uppsatsen bygger på, 

närmare bestämt deliberativa samtal, dialogiska klassrum, monologiska och dialogiska 

lärobokstexter, polarisering och textgenrer. 

   

 

 

modellen 

 

- problem som har sin utgångspunkt i samhällets gemensamma och omstridda ämnen tas upp 

(deliberativa samtal) 

 

- skilda synsätt, uppfattningar eller värden lyfts fram och bryts mot varandra (deliberativa 

samtal/dialogiska klassrum) 

 

- traditionella uppfattningar ifrågasätts (deliberativa samtal/dialogiska klassrum) 

 

- ämnet hämtas ur elevens vardag (deliberativa samtal/dialogiska klassrum) 

 

- syftet med en diskussionsuppgift är tydligt (deliberativa samtal) 

 

- text eller arbetsuppgift uppmanar eleverna att mötas intersubjektivt, dvs att ha ett 

gemensamt utbyte av erfarenheter eller åsikter, något som kan främja möjligheten att skapa 

mening (deliberativa samtal/dialogiska klassrum) 

 

- textinnehåll eller arbetsuppgifter har inte ett givet svar och efterfrågar elevens argument för 

sina åsikter för att stimulera till reflektion eller eget tänkande. Eleven får därigenom möjlighet 

att göra egna tolkningar av innehållet och vad det kan innebära (deliberativa samtal/dialogiska 

klassrum) 

 

- diskussionsuppgiften uppmanar eleverna till att beskriva olika förhållningssätt eller att ta 

andras perspektiv till ett gemensamt problem (deliberativa samtal/dialogiska klassrum)  

  

- någon stängs ute från diskussionen eller rätten att ha en åsikt i text eller arbetsuppgift. Här 

menar jag exempelvis när en konflikt framställs ur endast en synvinkel trots att flera deltagare 

med olika positioner finns med eller när arbetsuppgifter inte uppmanar till reflektion utan 

enbart en reproduktion av innehåll (monologisk text) 
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- text eller tillhörande arbetsuppgifter utgår från allas likhet snarare än allas olikhet genom att 

framställa ett problem ur två motsatta positioner (polarisering) 

 

- textinnehåll eller arbetsuppgift försöker locka fram elevens känsloreaktioner exempelvis 

genom provokationer eller skratt för att ge perspektiv på ett ämne (dialogiska texter) 

 

 
5.4 Forskningsetiska reflektioner  

 
Då denna studie inte involverar några personer berörs den inte av Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

dem som lämnar uppgifter. De behandlar individens skydd (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

 

 

 

 

 

 

6. Val av material och analys 
 

 

6. 1. Val av material 

 
Med utgångspunkt från mitt syfte som jag tidigare nämnt, nämligen att undersöka vad elever 

som studerar tyska i år nio lär sig att tala om i relation till deliberativa samtal, dialogiska 

klassrum samt i förlängningen att undersöka om ämnet tyska kan fungera som ett 

demokratiämne i skolan, har jag valt läroböcker som producerats under perioderna för 

kursplaner skrivna under Lgr 80 och Lpo 94. Dessa kursplaner är influerade av arbeten kring 

språkundervisningsfrågor som Europarådet producerat sedan 1962. Framförallt är det 

Europarådets funktionella och kommunikativa språksyn som kommer till uttryck för första 

gången i Lgr 80. Målet med Europarådets arbeten har varit att förbättra språkkunskaperna hos 

de europeiska ländernas medlemmar, med syfte att på sikt öka möjligheterna till fred, 

demokrati och medlemmarnas rörlighet i området (Skolverket 2000).   

 

 

Kursplaner är bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i 

skolans olika ämnen (Skolverket 2000, s. 5). Det intressanta i min studie är, som jag ser det, 

att se vad kursplanerna i moderna språk säger om kommunikation och innehåll och om detta 

gör något avtryck i läroböckerna för samma period. Ska eleven lära sig att formulera sig fritt 

för att kunna uttrycka sina egna tankar, åsikter och önskningar eller ska hon/han lära sig att 

tala om specifika ämnen utifrån specifika perspektiv? 

 

I anslutningen till min läromedelsanalys beskriver jag kursplaner och läroböcker i 

sammanhang, dvs Lgr 80:s kursplan samt de två tillhörande läroböcker som jag analyserar 

Därefter går jag vidare till de två kursplaner som skrivits i anslutning till Lpo 94 samt 

tillhörande läroböcker. Jag utgår alltså från en kursplan i taget. Det finns inte utrymme att 
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analysera alla läroböcker från respektive period. Läroböckerna är därför slumpvis valda från 

olika förlag men med samma antal från varje kursplaneperiod. Hur har jaga då valt vilka 

texter jag ska analysera? 

 

 

Allt i en lärobok är egentligen intressant att analysera för att se vad eleven erbjuds att lära sig 

tala om. Vilka fakta har exempelvis läroboken valt att presentera, vilka historiska händelser, 

vilka geografiska delar, vilka aktiviteter, vilka känslor eller uppfattningar och ur vilket 

perspektiv. Jag har emellertid begränsat mig ganska hårt och valt texter som behandlar 

ungdomar på något sätt. Detta för att se vad elever erbjuds att lära sig tala om i relation till 

ungdomar i sin egen ålder. De texter jag har valt har också tillhörande arbetsuppgifter 

eftersom arbetsuppgifterna antingen förstärker eller motarbetar textens öppna och dolda 

budskap. Jag tänker exempelvis på om arbetsuppgifterna uppmanar läsaren att kritisera 

innehållet, att försöka se det ur en annan synvinkel eller om uppgifterna uppmanar läsaren att 

förstärka innehållet genom att hon/han ska fördjupa det eller motivera det på något sätt. Det 

sistnämnda kan exempelvis ske genom reproducerande innehållsfrågor, uppmaningar till att 

förklara textens värderingar och uppfattningar eller till att göra om en prosatext till dialog. 

 

 
Jag har därför valt bort texter som handlar om att shoppa, beställa mat, checka in på hotell, 

beskriva en arbetsdag eller träningspass, kärleksupplevelser eller andra liknande ämnen. 

 

 

 

 

6. 2. Analys 
 

 

Lgr 80 
 

Lgr 80: kursplan för moderna språk 

Enligt Lgr 80 ingår moderna språk i grundskolan eftersom Sverige har ett stort behov av 

internationella kontakter och kunskaper i moderna språk sägs kunna främja detta. 

Språkkunskaper ses också som viktiga för att öka elevernas medvetenhet för andra levnadssätt 

och kulturer samt för deras fortsatta studier och framtida yrkesverksamhet. Undervisningen 

ska därför utveckla elevernas färdigheter så att de kan förstå och göra sig förstådda på talad 

tyska samt även förstå enkla texter. De ska också i enkla former kunna använda språket i 

skrift (Läroplan för grundskolan 1980, s. 76, 82).  

 

 

I Lgr 80 betonas en muntlig färdighet som behövs för att eleven ska kunna uttrycka sig i olika 

talsituationer. Vad dessa talsituationer innebär förklaras inte i kursplanen men det är lätt att 

uppfatta dem som fasta situationer, exempelvis att köpa biljetter, fråga om vädret etc. 

eftersom den muntliga färdigheten i olika talsituationer, enligt kursplanen, anses vara viktig 

för att eleverna ska känna att det de lär sig är användbart även utanför skolans väggar. 

Undervisningen ska därför bestå av många hör- och talövningar i dialogform med ett språk 

som är utan stora dialektala avvikelser och med ord och fraser som passar in i sammanhanget. 

Dessa samtalsövningar syftar till att eleven utvecklar sin förmåga att ge och ta information 

samt till att hon/han kan uttrycka önskemål, känslor och åsikter. Eleven ska även tränas i att 

berätta, beskriva och förklara (Lgr 80, s.82f). Jag tolkar detta som att kursplanen pekar i flera 
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riktningar. Å ena sidan ska eleven delta i olika hör- och talövningar i dialogform med 

passande ord och fraser för att kunna uttrycka sig och ta emot information i talsituationer som 

senare kan förekomma utanför skolans miljö. Dessa talsituationer kan då uppfattas som 

ganska fasta situationer där eleven i alla fall inte uppmuntras att diskutera eller skapa något 

nytt utan snarare att följa situationens mönster, som exempelvis att köpa biljetter. Å andra 

sidan ska eleven tränas i att berätta, beskriva och förklara samt uttrycka känslor, önskemål 

och åsikter. För att exempelvis kunna uttrycka känslor och åsikter måste det finnas något 

eleven reagerar på vilket implicerar att det finns någon form av dialogisk situation där eleven 

utgår från sig själv och då skulle kunna skapa något nytt. De sistnämnda situationerna skulle 

kunna öppna för demokratiska erfarenheter i klassrummet.  

 

 

Vad gäller lästa texter ska eleven övas i att skilja mellan vad som är väsentligt respektive 

oväsentligt samt att dra slutsatser och ta ställning till innehåll. Hon/han ska även tränas att 

själv formulera sig på tyska i fria skriftliga övningar (Lgr 80, s. 83). Allt detta kan kopplas till 

det innehåll kursplanen för moderna språk säger ska finnas med i undervisningen. Detta 

innehåll ska utgå från målspråkslandets vardags-, arbets- och samhällsliv samt exempelvis 

geografi, kultur och aktuella problem eller händelser samt tas upp till behandling, diskuteras 

och jämföras med svenska förhållanden.  

 

 

Här anser jag att kursplanen uppmanar eleven att vara aktiv samt att skapa något nytt utifrån 

innehåll. Detta innehåll kan vara dagsaktuella händelser vilket ger möjlighet för eleven att 

reflektera över sådant som berör dem. 

 

 

Följande läroböcker skrivna utifrån kursplanen från Lgr 80 studeras i uppsatsen: 

  

 

 

Alles klar! 3 (1991), Almqvist & Wiksell 

Deutsch für mich 3 (1992), Almqvist och Wiksell 

 

 

 

Alles klar! 1 (1991), Gustafsson, Göbel, Nyström, Sölch, Almqvist & Wiksell 

Lärarhandledningen till denna lärobok har inget förord som behandlar författarnas intentioner 

med läromedlet. Den börjar i stället med att visa på några pedagogiska möjligheter för 

textbehandling i klassrummet. 

 

 

 

”Ein geteilter Ort”(Alles klar! 3, s. 80-81) 

 

Lingvistisk analys 

Den här texten består av en dialog mellan en tjej och en kille, Anne och Jan, som är gamla 

vänner. De träffas av en slump inne i Freiburg, en stad som finns i verkligheten. Anne 

kommer själv från en större tysk stad men bor för närvarande i en liten ort, Umkirch, fem km 

utanför Freiburg. På de två sidor i läroboken där man kan läsa texten finns också fyra bilder 
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av plakat. På dem står protester mot en outhärdlig biltrafik som smutsar ner och gör det 

svårare för ortsborna att komma i tid, hem eller till arbetet.  

 

 

Då texten till största delen består av en dialog, används pronomen som ”jag”, ”vi”, ”ni” och 

”du”, vilket ger ett personligt anslag.  Anne och Jan diskuterar i nutid över hur man ska kunna 

lösa ett av byns problem: att den delas mitt itu av en väg med stark trafik, mest lastbilar. Det 

är mycket svårt att korsa vägen för att komma till andra sidan av byn. Jan ställer frågor om 

vad byborna gjort för att komma till rätta med problemet samt ger flera förslag på lösning. 

Anne svarar honom och berättar. Varken sittande politiker eller den politiska oppositionen 

bryr sig om deras problem. Politikerna sägs sitta i Stuttgart, en stor stad, geografiskt sett långt 

från orten: 

 
“Jan –  Wo ist das Problem? 

Anne – Die Herren Politiker wollen nicht. Die in Stuttgart. 

Jan –    Und die Opposition? 

Anne – Interessiert sich nicht für uns. Wir sind ein kleiner Ort” (Alles klar1 3, s. 80). 

 

”Jan –   Vad är problemet? 

 Anne-  Politikerna vill inte. Dom i Stuttgart. 

 Jan -    Oppositionen då? 

 Anne - Intresserar sig inte för oss. Vi är en liten ort.” 

 

 

Det sista förslaget Jan ger handlar om att inte vara naiv utan radikal och att helt enkelt stoppa 

trafiken: 

  
”Jan - Liebe Anne, ihr seid vielleicht naiv. Ihr müsst radikal sein. Dann wird  

  man wach in Stuttgart (Alles klar! 3, s. 81).” 

 

”Jan – Kära Anne, ni är kanske naiva. Ni måste vara radikala. Då vaknar man  

  i Stuttgart.”  
 

 

Detta har de redan gjort, enligt Anne. Till och med borgmästaren deltog men inget hände, dvs 

politikerna reagerade inte med att göra något åt saken.   

 

 

Aktörerna, här: Annes och Jans handlingar framställs som avsiktliga då de skrivs med aktiva 

verbformer i nutid (transitivitet). Modaliteten ger också en känsla av att deltagarna står helt 

bakom det de säger eftersom de använder verb som är, gör, har etc. Båda deltagarna, Jan och 

Anne, anser jag har subjektspositioner som står ganska nära varandra vad gäller åsikter om 

vad som kan göras åt den problematik som presenteras i texten. De frågar och svarar varandra 

i en jämn ström utan att något av det de säger leder till protester eller ifrågasättande av den  

andre. Som motpol till Annes och Jans subjektsposition ställs ansvariga politiker. De sägs 

vara passiva och ointresserade av att lösa ortens problem.  

 

 

Det finns tre arbetsuppgifter med helt olika inriktningar till texten. I en ska eleven översätta 

specifika uttryck som kan användas i diskussioner till svenska samt skriva en kort fri dialog 

där minst fyra av dessa uttryck passar in. Uttrycken kan passa in i många olika ämnesområden 

då de själva inte har ett specifikt ämnesinnehåll (Wieso? Gar nicht! Na und? Was meinst du 

damit? Hurså? Absolut inte! Jaha, och? Vad menar du med det?). En annan uppgift består av 
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frågor om textens innehåll. Dessa efterfrågar faktauppgifter men läsarna uppmanas även till 

reflektion: de ska fundera över om Jans uppfattning att Umkirchs invånare är naiva är riktig 

och om läsarna tänker om invånarna på samma sätt. Läsarna ombeds också att själva komma 

med idéer för lösning av problemet. I den sista uppgiften får eleven uppdraget att beskriva hur 

en av invånarna har det i sin vardag med problemet tätt inpå sig. Läroboken ger den 

inledningsmening som eleven ska börja sin beskrivning med samt även starten av nästa. Där 

läggs grunden för att eleven ska göra en beskrivning där invånaren har en mycket negativ 

uppfattning: 

 
 ”Es ist fürchterlich. Die ganze Nacht fahren……(Alles klar ! 3, s. 81)” 

 

 ”Det är skrämmande. Hela natten kör….” 

 

 

 

Vad gör texten? 
Texten tar upp problem som är gemensamma och omstridda i samhället, här: trafikproblem 

som påverkar människors vardag. Innehållet kan påverka hur eleven agerar senare i 

samhällslivet då det handlar om en miljö eleven kanske hamnar i som vuxen. Skilda synsätt 

tas upp, politikers och de drabbades som kan sägas ha olika subjektspositioner men dessa 

bryts egentligen inte mot varandra eftersom endast den ena sidans röst får höras. Politikernas 

inställning och orsaker till dessa får läsaren inte veta. Konflikten framställs då endast ur en 

synvinkel trots att fler deltagare med olika positioner finns med i handlingen. 

Subjektspositionerna polariseras därmed och texten framställer deltagarna som antingen 

drabbade och aktiva ortsbor eller som ovilliga och ointresserade politiker. Därigenom belyses 

inte olika uppfattningar och värden i konflikten.  

 

 

Traditionella uppfattningar ifrågasätts emellertid i texten genom att Jan ger ett radikalt förslag 

på en protestaktion som kanske kan ses som ett utslag av civil olydnad: att som civilperson 

stoppa trafiken på en tungt trafikerad väg. Även Jan ifrågasätts. Detta sker i en av 

arbetsuppgifterna där läsaren ska fundera över om Jan har de rätta tankarna om Umkirchs 

invånare, dvs att de är naiva och om även läsaren har samma uppfattning. Läsaren uppmanas 

alltså att gå i dialog med innehållet efter ett deliberativt synsätt. Detta skapar förutsättningar 

för reflektion vilket kan göra kommunikationen mellan lärobok och läsare meningsskapande. 

Här handlar det dock bara om en del av problemet: om ortsborna är för naiva när det gäller 

protestaktioner, dvs inte om möjliga förhållningssätt och lösningar på hela problematiken. 

Syfte med uppgiften är tydligt. Eleven ska reflektera över en fråga som inte har ett givet svar 

då alla deltagares perspektiv inte är belysta i texten. Eleven får möjlighet att framföra olika 

åsikter. För övrigt styr arbetsuppgifterna vad läsaren ska skriva om: reproducera vissa delar av 

innehållet samt producera en beskrivande text som fokuserar på problemets negativa sida. 

  

 

Texten ger också en känsla av att beskriva en sann händelse då den utgår från platser som 

finns i verkligheten. Även val av textform, en dialog bidrar till detta. Där kan deltagarna tala 

som om allt är sant och har hänt. Textens innehåll förstärks också genom bilder på plakat som 

skulle kunna ha använts vid de beskrivna händelserna. 

 

 

 

 



 28 

Vad erbjuds läsaren att lära sig tala om? 
Texten tar upp ett av samhällets gemensamma och omstridda ämnen, trafik- och miljöproblem 

och en icke traditionell uppfattning om hur invånare kan protestera mot detta ges som 

exempel. Exemplet strider mot grunderna för deliberativ demokrati som säger att tagna 

överenskommelser ska följas till dess nya har tagits. Här föreslår Jan att invånarna ska 

protestera genom att göra något som kan vara samhällsfarligt: att civila självsvåldligt ska 

stoppa en trafikerad väg. Detta skulle ju exempelvis kunna hindra att utryckningsfordon 

kommer fram. Detta talar ändå för att texten faller inom ramarna för deliberativa samtal och 

dialogiska klassrum där traditioner får ifrågasättas. Arbetsuppgifterna har dessutom ett tydligt 

syfte och uppmanar läsaren att reflektera litet över vad ortsborna ska ta sig till. Hela 

problematiken framställs emellertid ur ortsbornas synvinkel, dvs endast deras röst får höras. 

Den rösten talar om hur illa situationen är för ortsborna, vad de gör för att få en ändring till 

stånd samt hur meningslöst detta är eftersom politiker ändå inte lyssnar, inte ens när invånarna 

självsvåldligt stoppar trafiken. Styrande politiker framställs som långt ifrån sina väljare. 

 

 

Jag uppfattar det som att eleven erbjuds att lära sig tala om politiker och medborgare som 

varandras motpoler: om medborgare som vill förbättra en situation och om politiker som är 

ointresserade.  De blir stereotypiserade. Eleven erbjuds också att tala om miljöproblem ur 

endast en synvinkel, att man kan agera samhällsfarligt för att försöka lösa dem men att detta 

ändå inte är någon idé då samhällets styrande fortfarande inte lyssnar. 

 

 

 

 

 

 

”Der Brief”(Alles klar! 3, s. 38-39) 

 

 

Lingvistisk analys 
Texten är en berättande text med specifika subjekt som behandlar en konflikt mellan mor och 

dotter. Konflikten bottnar i att modern tar sig rätten att läsa ett brev ställt till dottern Martina. 

Texten utgår från deras motsatta subjektspositioner och utspelas i hemmet. En övrig 

subjektsposition finns också med, pappan och en bror men de tittar enbart på varandra och 

skakar på huvudet för att visa att de uppfattar Martinas arga och ledsna sinnesstämning. I 

berättelsens början kommer Martina hem från skolan och ser genast vad som ligger på bordet: 

brevet som hon verkar ha väntat på länge. Hennes hjärta slår hårt och snabbare men i samma 

ögonblick märker hon att brevet både är öppnat och läst. Detta inser Martina genast att 

mamman måste ha gjort, något hon tycker är fullständigt fel. Här stoppas texten upp. Läsaren 

dras in i handlingen, får veta att mamman kommer hem på eftermiddagen och uppmanas att 

fundera över vad hon kommer att säga och göra.  

 

I nästa textdel kommer mamman hem, visar ingen ånger för det hon gjort utan ifrågasätter 

Martinas reaktion och tillrättavisar dottern då hon inte kommer till matbordet vid 

middagsdags samt när hon inte vill äta. Martina säger att hon aldrig kommer att läsa brevet. 

 
”Was hast du für Geheimnisse? Seit wann? Na, sag mal.  

  So kenn´ich dich nicht.” 

 

“Du kommst. Hast du gehört? Sagte die Mutter schärfer”  
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  (Alles klar! 3, s. 39). 

 

“Geh in dein Zimmer, Martina. Nun geh schon” 

 (Alles klar! 3, s. 40). 

 

”Vad har du för hemligheter? Sen när? Nå men säg då.  

  Sådär känner inte jag igen dig.” 

 

Du kommer. Hörde du? Sa mamman i skarpare ton.” 

 

Gå in i ditt rum, Martina. Men gå då.” 
 

Därefter dras läsaren in i handlingen igen. Hon/han ska nu fundera över vad mamman bör 

göra. 

 

 

Den tredje och sista delen inleds med att mamman kommer in i Martinas rum senare på 

kvällen. Hon förklarar varför hon har läst brevet och hur hon tänkte samt ber om ursäkt för sitt 

beteende. Sist ber hon Martina att läsa brevet eftersom det är ett så fint brev. Det är ju också 

synd om Martina inte skriver till brevets manliga avsändare bara för att hennes mamma har 

begått ett misstag. När mamman lämnat rummet läser Martina. Det är ett spännande och 

nervöst skrivet brev som läsaren inte får se.  

 

 

Mammans subjektsposition får innehåll genom vad hon säger och hur hon förhåller sig till det 

inträffade. Läsaren kan se en förändring i hennes beteende under händelsernas gång: från att 

verka tycka det är rätt att läsa dotterns privata brev till att be om ursäkt för det och till att 

försöka dämpa den skada hon därmed skapat. Martinas personlighet syns i hur hon reagerar 

och tänker.  Val av pronomen visar att textens berättare står utanför händelserna då både mor 

och dotter omnämns som ”sie” när handlingen inte förs vidare i dialogerna. Där tilltalar båda 

varandra med ”du”. Läsaren kan nog ändå känna sig närmare Martinas subjektsposition då 

hennes känslor och tankar får framträda utan att de blir värderade av berättaren. Mammans får 

inte framträda. 

 
 

Arbetsuppgifterna till boken har två delar. Den första efterfrågar läsarens åsikter i tre öppna 

frågeställningar som behandlar Martinas reaktion: hur hon känner, vad hon tänker samt varför 

hon inte vill läsa brevet. Läsaren ska också fundera över varför mamman har läst brevet och 

vad hon gör fel respektive rätt. Frågan vad mamman gör för fel kommer före frågan vad hon 

gör rätt. 

 

 

I den andra uppgiften ska läsaren skriva en text om Martinas möte med sin bästa vän efter det 

inträffade. I den ska det framkomma vad som har hänt och om Martina fortfarande är arg på 

sin mamma eller om hon förstår henne. Läroboken ger en inledning som eleven kan använda 

för sin text. Den är värdeneutral och styr inte i någon riktning annat än att Martina ska börja 

med att berätta vad som har hänt.  
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Vad gör texten? 

Utformningen av text och arbetsuppgifter stämmer väl överens med normerna för deliberativa 

samtal och dialogiska klassrum. Texten tar upp relationer mellan en förälder och ett 

tonårsbarn i en kärnfamilj, vilket är ett av samhällets gemensamma ämnen då uppfostran har 

betydelse för hur en individ senare agerar i samhället. Ämnet hämtas därför ur elevens vardag 

där deltagarnas skilda synsätt lyfts fram och bryts mot varandra. Både text och arbetsuppgifter 

uppmanar läsarna att ha ett gemensamt utbyte av erfarenheter då de inte har ett helt givet svar 

utan efterfrågar elevernas åsikter vilket kan främja kommunikationen. Texten har också en 

berättare som står helt utanför själva händelsen vilket ger en neutral känsla då ingen 

subjektsposition värderas speciellt.  

 

 

Syftet med diskussionsuppgifterna är också tydligt. Eleverna uppmanas att reflektera över 

både mammans och dotterns förhållningssätt även om dotterns förhållningssätt framträder 

tydligare i texten då läsaren får följa hennes tankar men inte mammans. Det är alltså lättare att 

sätta sig in i dotterns tankar. Subjektspositioner talar om hur ett subjekt får handla och 

moderns handlande ifrågasätts här: får en mamma utöva makt eller ha sådan kontroll över sin 

dotter på detta sätt? Jag tolkar arbetsuppgifterna som att de ska leda till att läsaren kartlägger 

dotterns subjektsposition, dvs vad hon känner och tänker. Läsaren ska också ifrågasätta men 

försöka förstå mammans. Det slås fast att mamman gör både rätt och fel och läsaren ska tala 

om vad detta är. Det talas inte om att dottern gör fel någon gång.    

 

 

 

Vad erbjuds eleven att lära sig tala om? 

Läsaren uppmanas att framföra sin egen åsikt kring textens problematik. Denna framställs 

från början ur två motsatta subjektspositioner där den ena, dotterns, står i underläge då hennes 

privata brev läses av den andra, mammans. Dotterns reaktioner på detta ifrågasätts också av 

mamman vilket betonar dotterns underläge. Mammans subjektsposition ändras dock och 

tillerkänner dottern rätt att äga sitt eget brev och vara den enda som har tillgång till det. På så 

sätt framställs, enligt min tolkning, hur en odemokratisk situation mellan mamma och 

ungdom kan ändras till en mer demokratisk i texten. Läsaren lotsas dock att tänka och tala i 

denna riktning varför text och arbetsuppgifter får en uppfostrande karaktär: läsaren erbjuds att 

lära sig tala om situationen ur framförallt en synvinkel, nämligen att dottern har rätt till 

autonomi i denna situation. Läsaren har dock en möjlighet att framföra en annan synvinkel. 

Det sker i den sista arbetsuppgiften då läsaren ska beskriva vad dottern säger om händelsen 

till sin bästa kamrat. Här får läsaren ingen styrning men då uppgiften ligger sist kan läsaren 

ändå vara influerad av de föregående.  

 

 

 

 

 

Deutsch für mich 3 (1992), Heins, Heins, Mållberg, Geretschläger, Almqvist och Wiksell 

Läromedlet lägger tonvikten på elevens färdighetsträning tillsammans med en kamrat, enligt 

lärarhandledningen. Det är meningen att eleverna två och två ska öva in dialoger och 

strukturer. Strukturer övas genom att de skrivs, rättas och tränas muntligt. Läraren uppmanas 

också att låta eleverna skriva egna dialoger tillsammans, förhöra varandra på glosor och 

grammatik. Meningen med lärobokens struktur är bland annat att skola in eleverna i en 

studieteknik som innebär ständig övning och repetition. Detta är nödvändigt då språkinlärning 
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förklaras som en trappa eleven måste gå steg för steg för att klara utbildningen 

(Lärarhandledning 1992, förord). 

 

 

 

 

”Der Spickzettel”(Deutsch für mich 3, sid. 28-29) 

 

 

Lingvisitisk analys  

Texten är hämtad ur romanen ”Bitter-Schokolade”, skriven av Mirjam Pressler. I detta utdrag 

utspelas en händelse under en lektion i engelska. Två elever, Eva och Karola, upplevs som 

huvudpersoner då själva händelsen utgår från deras motsatta subjektspositioner. En tredje 

flicka, Franziska, utför själva handlingen händelsen utspelas kring och drabbas då av 

konsekvenser. De två motsatta subjektspositionerna framträder via olika beskrivande ord som 

används i berättelsen. Dessa kan sammanställas i ekvivalenskedjor. De begrepp som knyts till 

Eva uttrycker att hon hatar skolan eftersom hon måste vara bra i alla ämnen och detta leder till 

ett intensivt pluggande. Hon vill inte heller vidarebefordra en fusklapp till den andra flickan 

Karola under ett prov. Evas ekvivalenskedja kan sägas bestå av att hata skolan, vara bra i alla 

ämnen, plugga mycket, vägra skicka en fusklapp vidare (das Haus, d.h.die Schule hassen, in 

allen Fächern gut sein, den Spickzettel nicht weitergeben, allein werden). Den andra flickan 

Karola kan sägas bli beskriven av en ekvivalenskedja som säger att hon är en lat gås som 

badar, går på partys, dansar och alltid får uppleva något (eine Gans, geht schwimmen, geht 

auf Parties, geht tanzen, immer erlebt sie etwas). Den lata flickan Karola ber om en fusklapp 

av en tredje flicka, Franziska, som skriver en och försöker få den vidarebefordrad via Eva. 

Hon vägrar. Fusket upptäcks och Eva som vägrat skicka lappen vidare får gå ensam från 

klassrummet, utan kamrater. I texten uttrycker hon sina starka känslor: Karola, som alltid får 

uppleva något borde inte dessutom få lyckas i skolan och de båda fuskande flickorna är själva 

skuld till det som hände: 

  
Franziska ist selbst Schuld, dachte Eva. Ganz allein ist sie Schuld. Niemand 

hat sie gezwungen, das zu tun. Karola ist auch Schuld. Warum tut sie nie 

etwas und will hinterher, dass andere ihr helfen (Deutsch für mich, s.29)?  

 

”Det är Franziskas eget fel, tänkte Eva. Det är helt och hållet hennes eget fel.  

Ingen har tvingat henne att göra det. Karola är också skyldig. Varför gör hon  

ingenting men vill efteråt att andra ska hjälpa henne?” 

 

Textens tillhörande arbetsuppgifter har två inriktningar. Berättelsens innehåll ska återberättas, 

dvs reproduceras på målspråket men också diskuteras på svenska där elevens egen mening om 

det inträffade efterfrågas. Dock utgår arbetsuppgifterna från den flitiga flickan Evas 

subjektsposition: 

 

 
Vem är skyldig till fusket, den som skriver fusklappen eller den som tar 

emot den, eller båda två? Vad tycker Eva i berättelsen? Vad tycker du  (Deutsch  

für mich, s. 29)?  
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Vad gör texten? 

Detta är en berättande text med specifika subjekt och kronologiska händelser uttryckta i dåtid. 

Texten konstaterar därför innehållet. Den konflikt som tas upp hämtar sitt innehåll ur elevens 

vardag. Innehållet är dessutom både gemensamt för aktörer i skolans värld och framställer en 

konflikt som kan få konsekvenser för hur eleven agerar i samhället då det handlar om fusk i 

en aktivitet som genomförs i en samhällelig institution. Innehållet i texten polariseras då 

aktörerna framställs som varandras motpoler i texten. Dessa motpoler möts inte 

intersubjektivt då texten enbart förmedlar den ena motpolens känslor och åsikter. Den andra 

motpolens röst får inte höras. Konflikten framställs därigenom framförallt ur ett perspektiv. 

Det innebär att texten inte belyser skilda synsätt, uppfattningar eller värden.  

 

 

Deliberation har bland annat som mål att förbättra deltagarnas möjligheter att förstå en 

problematik. Detta kan ske genom att olika alternativ att förhålla sig till ett problem belyses i 

en text eller att de efterfrågas i arbetsuppgifter som hör till en text. Eftersom 

frågeställningarna till texten här behandlar någon form av problem och eleven uppmanas att 

gå i dialog med textinnehållet, skapas förutsättningar för reflektion och då även deliberation 

vilket kan göra kommunikationen meningsskapande.  Syftet med diskussionen är också 

tydligt. Elevens åsikt efterfrågas i en fråga som inte med säkerhet kan uppfattas ha ett 

fullständigt givet svar eftersom alla deltagares perspektiv i textinnehållet inte har blivit 

belysta. Det ges en möjlighet att framföra skilda åsikter. Här efterfrågas alltså läsarens åsikter 

men läromedlet pekar ut en riktning för läsarens åsikter genom att läsaren först ska uttala sig 

om den ena motpolens uppfattning och sedan om sin egen. Frågorna implicerar därigenom ett 

specifikt perspektiv, Eva den flitiga flickans. Arbetsuppgifterna uppmanar inte heller eleverna 

att diskutera innehållets problematik i grupp så att skilda synsätt kan komma fram. Det 

innebär att möjligheten att låta alla deltagares olikhet komma fram, inte tas tillvara. 

 

 

 
Vad erbjuds eleven att lära sig tala om? 

Texten faller inom ramen för deliberativa samtal och dialogiska klassrum då problemet 

hämtas ur elevens vardag och samhällets gemensamma ämnen. Eleven uppmanas också att 

framföra sin egen åsikt kring problematiken. Därutöver har texten en annan inriktning än 

deliberativa samtal och dialogiska klassrum. Eleven erbjuds att lära sig tala utifrån 

polariserade stereotyper, här en lat respektive flitig skolelev. Eftersom den lata flickans röst 

inte får höras kan texten med arbetsuppgifter leda läsarens tänkande då hela problematiken 

framställs ur den flitiga flickans subjektsposition. Skilda synsätt, värden eller traditionella 

uppfattningar lyfts därmed inte fram för att eleverna ska kunna mötas intersubjektivt eller ta 

andras perspektiv i diskussioner. Läsaren erbjuds att lära sig tala ur den flitiga flickans 

synvinkel. 

 

 

 

 

”Verbotene Fahrt”(Deutsch für mich, sid 77-80) 

 

Lingvistisk analys 

Även denna text är hämtad ur en roman, ”Verbotene Fahrt” av Otto Steiger. I detta utdrag 

skildras en bilolycka som orsakas av bilens förare Erich, en ung man som nyss tagit körkort. 

Han lånar olovandes sin fars bil tillsammans med sin flickvän Brigitte och en kamrat Toni, 
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dricker alkohol med dem samt kör för fort för att kunna undvika en olycka. När olyckan har 

skett smiter de från olycksplatsen och låter en överkörd mopedförare ligga medvetslös kvar i 

snön. Flickvännen understödjer hans handlande under berättelsens gång och föreslår även 

smitningen. Kamraten Toni tycker däremot att han kör för fort och ifrågasätter om Erich inte 

känner av alkoholen samt även själva smitningen. Det kan sägas att det finns två motsatta 

subjektspositioner i texten. Den ena positionen består av den unge föraren Erich och hans 

flickvän. De presenteras båda som ointresserade av den teoretiska skolan. Flickvännen går en 

lärlingsutbildning. Den andra subjektspositionen är deras kamrat Toni. Han ifrågasätter alla 

handlingar under bilkörningen men det framgår inte hur denna subjektsposition ser på skolan. 

Ekvivalenskedjor för de båda motsatta subjektspositionerna kan då delas upp mellan föraren 

Erich, hans flickvän på den ena sidan och Toni på den andra. Erich förknippas med ointresse 

för skolan, nytaget körkort, olovlig och snabb körning samt alkohol och smitning (sein 

Interesse ist nicht für die Schule, hat gerade den Führerschein gemacht, nimmt den Wagen 

seines Vaters ohne um Erlaubnis zu bitten, trinkt Alkohol, fährt schnell). Flickvännen Brigitte 

går inte i skolan utan är lärling i en färgaffär, stödjer förarens beteende både vad gäller 

alkohol och den snabba körningen, dricker alkohol och föreslår smitning. Hon ser också till 

att alla tre sitter i framsätet vilket gör det trångt och kanske även farligt för körningen. 

Trängseln gör att hon trycker sig mot Toni och håller sig fast i honom i kurvorna (Lehrling in 

einer Drogerie, trinkt Gin und Tonic, ”Lass ihn fahren, wie er will. Er macht das schon 

richtig. Wir können doch alle drei vorne sitzen.” drängte sich eng an Toni). Som läsare är det 

lätt att uppfatta detta som att hon flörtar med pojkvännens kamrat. Den ifrågasättande 

kamratens personlighet visas i vad han säger: att han anser att föraren kör för fort, att han 

frågar om föraren känner av den alkohol han har druckit, att föraren har kört på en mopedist, 

att föraren ska stanna efter olyckan. Han ifrågasätter också om de verkligen ska lämna den 

påkörda mopedisten i snön: 

 
 ”Spürst du nichts, Erich?.... Du fährst zu schnell, sagte Toni….. 

Du solltest anhalten, sagte Toni….Sollen wir den einfach  

liegenlassen? fragte Toni (Deutsch für mich s. 77-80).” 

 

”Känner du inget, Erich?....Du kör för fort, sa Toni…..Du borde  

stanna, sa Toni....Ska vi helt enkelt låta honom ligga kvar? frågade Toni.” 

 

 

 

I arbetsuppgifterna till texten finns två inriktningar. Dels ska eleverna spela upp delar ur 

texten som en teater på målspråket, dels ska de diskutera innehållet två och två eller gruppvis 

på svenska. Diskussionsuppgifterna formuleras som sex frågor. I den första ska själva olyckan 

beskrivas. Därefter efterfrågas elevens åsikter kring skuldfrågan i olyckan. Påföljande två 

uppgifter efterfrågar fakta som beskriver den ena subjektspositionen: den unge föraren och 

hans flickvän. Frågorna är formulerade så att eleverna ska diskutera förarens hållning till sitt 

beteende samt hur hans flickvän skildras i texten. Den avslutande frågan talar om att 

ungdomarna handlat på ett ohållbart sätt och ber eleverna diskutera varför det är ohållbart. 

 

 

 

Vad gör texten? 

Även detta är berättande text med specifika subjekt och kronologiska händelser uttryckta i 

dåtid. Texten konstaterar därför innehållet. Den konflikt som tas upp här kan hämtas ur 

elevens vardag även om eleven ännu inte har haft möjlighet att ta körkort. Smitningsolyckan 

orsakas av en ung förare med nytaget körkort, en situation som läsarna inom en snar framtid 

själva kan befinna sig i. Problemet är ett gemensamt problem i samhället men frågeställningen 
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kan anses ha ett givet svar med utgångspunkt från den moral som finns i samhället: en skadad 

människa ska inte lämnas åt sitt öde utan hjälp. Trots detta polariseras innehållet i texten då 

aktörerna framställs som varandras motpoler men båda får komma till tals. Ämnesinnehållet i 

texten bygger delvis på aktörernas känsloreaktioner, något som kan provocera eller locka fram 

känsloreaktioner från läsaren och därför ge olika perspektiv på ämnet. 

  

Själva texten bygger på en berättande genre och bekräftar därför innehållet. Trots att det är en 

berättelse förväntas en viss respons av läsaren via arbetsuppgifterna. Syftet med dessa är 

tydligt. Eleverna uppmanas att lösa uppgifternas frågeställningar två och två eller i grupp, dvs 

intersubjektivt. Fyra av dessa sex frågeställningar går ut på att hitta uppgifter i texten som 

visar sidor i den ena subjektspositionens personlighet och tankar, den unge förarens och hans 

flickväns. Eleven får därmed en insyn i denna subjektspositions perspektiv. En uppgift går ut 

på att eleverna ska hitta uppgifter i texten som visar hur själva olyckan gick till. En 

frågeställning efterfrågar elevens egen inställning till innehållets skuldproblematik och 

uppmanar därmed eleven att gå i diskussion med texten. I sista arbetsuppgiften ska eleverna 

argumentera utifrån den subjektsposition som framförs som den enda rätta: den ifrågasättande 

kamraten. Svaret är givet och läsarna uppmanas att tala om varför. Text och arbetsuppgifter 

utgår i det här fallet från två motsatta typer av personligheter.  

 

 

 

Vad erbjuds eleven att lära sig tala om? 

Texten faller inom ramen för deliberativa samtal och dialogiska klassrum då problemet 

hämtas ur elevens vardag och samhällets gemensamma ämnen. Eleven uppmanas också att 

framföra sin egen åsikt kring delar av problematiken. Vad lär sig eleven då att tala om i 

relation till denna text? Enligt min analys erbjuds eleven att lära sig att tala om ungdomar i 

termer av motpoler. En förknippas med ord som alkohol, diskotek, brist på ansvar, olovlig 

körning i samband med att inte vara intresserad av skolan. Den andra ska läsaren inte tala om 

men den motpolens inställning i situationen framställs som den enda tänkbara varför eleven 

erbjuds att lära sig tala utifrån de argument denna subjektsposition motiveras av. 

 

 

 

 

”Derya” (Deutsch fúr mich 3, s. 65-66) 
 

 

Lingvistisk analys 

Derya är en berättande text som handlar om att både vara ung och andra generationens 

invandrare. Hon är en av berättelsens subjekt och här framkommer det tydligt att subjektet är 

fragmenterat. Att subjektet är fragmenterat innebär att det står i olika positioner beroende på 

vilken diskurs det tillhör. I Deryas fall handlar det om att pendla mellan positioner vilket här 

innebär två nationella sätt att vara. Hon förväntas vara både en ungdom i det tyska samhället 

och en ung turkiska med turkiska kulturella krav från sina föräldrar. Det tyska sättet att vara 

visas i hennes relation med en kamrat samt det faktum att hon har en tysk pojkvän. Honom 

känner föräldrarna inte till. För kamraten döljer hon den turkiska sidan, för pojkvännen 

berättar hon om enbart om sin turkiska historiska bakgrund. Sin turkiska personlighet 

diskuterar hon för sig själv i relation till turkisk historia, släktingar i Turkiet samt föräldrarnas 

krav och förväntningar.   
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Texten informerar hur Derya tänker och känner i sin splittrade situation. Detta framkommer 

genom textens modalitet, dvs huruvida textens talare instämmer med sitt påstående eller inte. 

Här används pronomenet ”jag” genomgående.  

 

I texten problematiseras svårigheter med att ha dubbla kulturella sätt att vara men den 

kommer inte med någon slutsats eller handledning hur problemen kan hanteras. Den slutar i 

stället i en öppen fråga där Derya säger sig förstå föräldrarnas inställning men hon undrar 

också om de förstår hennes. Då föräldrarna enligt texten önskar att Derya ska vara lika turkisk 

som de själva, sägs de vara strängare än tyska föräldrar. De vill också åka tillbaka till Turkiet 

och ta Derya med sig. Eftersom de inte kommer till tals i texten kan de uppfattas som om de 

inte reflekterar över Deryas splittrade situation. Hon vågar inte heller berätta om sin tyske 

pojkvän för dem. Det turkiska sättet att vara kan då förknippas med större föräldrastränghet än 

den tyska, förväntningar på att vara helt turkisk i sättet, och att ha en utvecklad kulturhistorisk 

bakgrund. Det sista är Derya stolt över. Det turkiska sättet att vara visar ingen förståelse för 

att Derya anpassar sig till tysk kultur. Det tyska sättet att vara, i form av kamraten, 

pojkvännen och Deryas egna reflektioner som föräldrarna inte tycks känna till, kan uppfattas 

stå för ärlighet, allvar, humor och intresse för Deryas utländska bakgrund, dvs vara de 

begrepp som formar det tyska sättet att vara.  Kamraten vill att Derya genast ska berätta för 

föräldrarna om pojkvännen så att hon inte får dåligt samvete. Det är alltså viktigt att vara 

ärlig. Pojkvännens personlighetsdrag och intresse för Deryas historiska bakgrund visar på en 

viss öppenhet. Texten ger därför implicit en uppfattning att turkisk kultur har lägre acceptans 

för annanhet och större krav på kulturell anpassning till den egna kulturen än vad den tyska 

har. 

 

 

Derya beskrivs som en reflekterande individ. Hon förstår sina föräldrar, försöker ta hänsyn till 

dem men har också skaffat sig en tysk pojkvän, något hon inte tror föräldrarna önskar. Hon 

står mitt emellan kulturerna och känner sig splittrad av detta.  

 

 

Arbetsuppgifterna till stycket innehåller både slutna frågor som syftar till att reproducera 

innehållet samt diskussionsfrågor som efterfrågar läsarens åsikter kring Deryas problem med 

att försöka leva i två kulturer samtidigt. Läsaren får också till uppgift att försöka sätta sig in i 

hur det är att bo i ett främmande land vilket kan öka möjligheten att läsaren blir känslomässigt 

engagerad i problematiken. 

 

 

 

Vad gör texten? 
Texten tar upp ett problem som är både gemensamt och omstritt i samhället med en 

huvudperson, Derya, som står i centrum för brytningar av olika uppfattningar och värden. 

Hon för själv inte fram några specifika åsikter utan visar på situationer som är problematiska 

för en individ i hennes position. Texten har därför inget givet svar utan kan stimulera läsaren 

till reflektion eller eget tänkande. Eleven kan därmed göra egna tolkningar av innehållet och 

vad det kan innebära. Texten kan också locka fram känsloreaktioner för att ge perspektiv på 

innehållet. Så långt följer texten ramarna för dialogiska klassrum och deliberativa samtal. Alla 

röster får dock inte höras fullt ut. Föräldrarnas skäl till att vara som de är kommer exempelvis 

inte fram. De framställs främst som ett problem för Derya då det inte framkommer om de 

förstår eller accepterar hennes splittrade situation. Pojkvännens röst hörs inte heller men han 
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blir fylligare beskriven, som en personlighet med olika känslor och egenskaper. Dessa visar 

på en viss öppenhet och mjukhet. Kamraten Antjes röst hörs. Hon får stå för ärlighet och 

uppriktighet.   

 

 

Arbetsuppgifterna har två inriktningar. Dels uppmanas eleven att svara på frågor om 

textinnehåll och på så sätt reproducera innehållet. Dels uppmanas de att på svenska eller tyska 

diskutera öppna frågor om Deryas problem att leva i två kulturer men även frågor som 

behandlar föräldrarnas svårigheter att flytta till ett främmande land. 

 

 

Vad erbjuds eleven att lära sig tala om? 
Texten faller inom ramen för deliberativa samtal och dialogiska klassrum eftersom problemet 

drabbar många ungdomar och debatteras i samhället. Både text och tillhörande arbetsuppgifter 

uppmanar också till reflektion och eftertanke vilket gör att eleven kan delta i 

meningsskapandet. Detta sker dock ur en tysk synvinkel vilket gör att de två kulturerna, den 

tyska och turkiska framställs som motpoler. Den turkiska får inte komma till tals. Den 

framställs som strängare och mindre öppen för andra kulturer än den tyska. Deryas 

subjektsposition visar också att den befinner sig mer i den tyska kulturen eftersom hon har en 

pojkvän samt reflekterar över och förstår föräldrarnas belägenhet men tvivlar på att de förstår 

hennes. Eleven erbjuds därmed, enligt mitt resonemang, att tala om dessa kulturer som 

motpoler och ur en tysk synvinkel där den turkiska framställs som mer sluten och sträng.  

 

 

 

 

 

Lpo 94: kursplan 1996   
 

Kursplan för moderna språk 1996 

Kursplanen i moderna språk motiverar ämnet då de ökade kontakterna mellan länder och den 

snabba utvecklingen av teknik kräver språkkunskaper. Att lära sig kommunicera på ett 

främmande språk är då väsentligt i en internationellt inriktad utbildning. Att kommunicera 

innebär här att lyssna, tala, läsa och skriva(kursplaner för grundskolan 1996, s. 2).  

 

 

Syftet med och mål att sträva mot för undervisningen är att eleven ska få sådana kunskaper att 

hon/han får kännedom om och kan förstå varierande former av språket. Hon/han ska också 

kunna inleda och delta i samtal samt utveckla sin förmåga att berätta, beskriva, uttrycka sina 

upplevelser och tankar i både tal och skrift. I början av studierna kan undervisningen utgå från 

innehåll som knyter an till elevernas egna erfarenheter eller sådant som kan väcka deras 

intresse och fantasi. Längre fram är det, enligt kursplanen, naturligt att fokusera på språkets 

formella sidor så att elevens förmåga till språklig variation övas (kursplaner för grundskolan 

1994, s. 2).  

 

 

Jag tolkar återigen, kursplanens inriktning som att eleven ska utveckla en närmast monologisk 

förmåga att framföra och ta emot budskap. Kursplanen nämner dialogiska situationer men 

betonar individens egen förmåga att uttrycka sig och förstå framförallt i mål att sträva emot. 

Där handlar det alltså inte om en flerstämmig öppen kommunikation där de inblandade 
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lyssnar på varandra och där eleverna tillsammans kan skapa något nytt. Kursplanen uppmanar 

alltså inte till att undervisningen ska ge eleverna demokratiska erfarenheter i klassrummet, 

enligt min mening. 

 

 

Jag studerar följande läroböcker, skrivna utifrån kursplanen från 1996: 

 

 

Fokus Deutsch 3 (1996), Gleerups förlag 

Du kannst! 9 (1999), Bonniers förlag 

 

Fokus Deutsch 3 (1996), Jakobsson, Sten, Gleerups förlag 

I förordet till lärarhandledningen påpekas att textläsningen ska prioriteras om tiden inte riktigt 

räcker till. Finns det tid kan eleverna få göra de övningar som behandlar texternas innehåll. 

Lärarhandledningen betonar också elevens eget ansvar för planering och övning. De får via 

läroboken möjlighet att arbeta en hel del på egen hand även om lärarhandledningen säger att 

det är ännu bättre att arbeta i grupp. Kravet på elevens eget ansvar för sin inlärning motiverar, 

enligt lärarhandledningen, att eleven noggrant ska sättas in i betygssättningen och kraven för 

de olika betygsnivåerna (Lärarhandledning 1996, 1:1). 

 

 

 

 

”Begegnung in der Disko” (Fokus Deutsch 3, s. 20-22) 

 

 

Lingvistisk analys 
Texten utgår från två personers upplevelser på ett diskotek dit de gått själva utan kamrater. De 

två personerna är Katja, 15 år och Sven, 16. De framställs i två subjektspositioner, kille och 

tjej som blir intresserade av varandra på diskoteket. Då båda är ensamma kan läsaren följa 

deras tankar utan att dessa blir avbrutna av kamrater. Dessa tankar beskrivs sammanhängande 

i en helhet, först Katjas sedan Svens samt börjar och slutar vid samma tidpunkt. Samma 

skeende beskrivs alltså från respektive subjektsposition. Att läsaren får följa Katjas och Svens 

tankar märks då bådas texter utgår från pronomen som ”jag”, ”mig”, ”min” och då aktiva verb 

som ”är” och ”har” (transitivitet) dominerar. Det innebär att talaren helt och hållet uttrycker 

sig från sin egen synvinkel (modalitet). Detta upplägg gör det tydligt för läsaren vilka regler 

för handling respektive subjektsposition tycker att de har i denna situation. Dessa regler 

framträder även via de beskrivande ord som framställs i de ekvivalenskedjor som respektive 

subjektsposition förknippas med.  

 

 

Katjas subjektsposition uttrycker en positiv inställning till stämningen på diskoteket. Där 

dansas det för fullt, folk springer omkring, det dricks och flörtas. Katja är nöjd att hon har 

tagit sig samman och gått dit trots mammans oro för att hon ska bli gravid. Hon, Katja, kan ju 

trots allt inte bara intressera sig för skolan. Det finns ju annat, pojken vid baren exempelvis. 

Mammans oro lämnar henne likgiltig. Tjejkamraterna anser hon vara dödstråkiga. De tränar, 

har pojkvän eller glor på TV. Men pojken vid baren är riktigt söt och har dessutom slängt 

några blickar på henne. Om han bara reste sig så att hon kunde se om jeansen sitter så där 

trångt även över rumpan. Katja börjar dansa eftersom M Jackson spelas på diskot. Hon älskar 
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hans musik och har gått på en av hans konserter med sin pappa. Detta kändes bra eftersom 

pappan blivit mer avslappnad efter föräldrarnas skilsmässa. Pojken vid baren är också uppe 

och dansar men råkar kliva henne på foten. Trots det dansar han bara vidare som om inget har 

hänt. Katja blir upprörd och köper sig en Cola. Hon reflekterar över skolan som hon inte 

gillar. Det är jobbigt att gå upp på mornarna och åka dit i överfulla bussar. Det är också 

jobbigt att hjälpa till hemma vilket hon måste göra efter föräldrarnas skilsmässa. Men pojken 

som klivit på hennes fot stirrar nu på henne, ställer sig nära och håller hårt i sitt ölglas. 

Trängseln gör att de trycks mot varandra. Det luktar hasch. Varför pratar han inte med henne? 

 

 

Katjas subjektsposition kan sägas bli representerad av en ganska lång ekvivalenskedja, dvs av 

ord som beskriver och som även visar på handlingsmöjligheter. Tjejkamraterna anses tråkiga 

då de inte vill gå ut utan sysslar med annat. Hon själv gillar att gå ut men är trött på skolan 

och på att hjälpa till hemma, struntar i mammans oro kring utgång och eventuell graviditet, är 

intresserad av pojkar och visar sitt sexuella intresse genom tankarna kring hur pojkens jeans 

sitter. Hon gör inget för att de två ska få kontakt förutom att titta mot honom men tycker att 

han borde göra mer än ställa sig nära henne. Han borde tilltala henne.  

 
           

            ”Eine tolle Stimmung ist hier heute: Alle sind am Tanzen, Rumrennen, Flirten, Trinken.” 

 
            ”Vom Musik-Hören ist noch niemand schwanger geworden. Oder wovor hat sie Angst?  

            Ist mir egal.” 

 

            ”Tote Hose, die Mädels!.” 

 

            ”Er könnte wenigstens mal aufstehen, so dass ich sehen kann, ob seine Jeans hinten auch 

             so eng sitzt.” 

 

             ”Gott sei Dank ist morgen keine Schule. Keinen Bock drauf! ” 

 

             ”Warum spricht er mich nicht an? (Fokus Deutsch 3, s. 20).” 

 

 

            ”Vilken skön stämning det är här idag: alla dansar, springer runt, flörtar, dricker.” 

             

             ”Ingen har blivit gravid av att lyssna på musik. Eller vad är hon rädd för?  

              Jag bryr mig inte.” 

 

             ”Vilka dötråkiga tjejer!” 

 

             ”Han kunde väl åtminstone ställa sig upp så att jag kan se om jeansen sitter lika trångt 

               över häcken.”  

 

              ”Gud vilken tur att det inte är någon skola i morgon. Har ingen lust!” 

 

              ”Varför säger han inget till mig?”          

 

Svens subjektsposition tänker likadant som Katjas om diskot och stämningen där. Han hänger 

vid baren, beställer öl och tittar ut över lokalen. Skolan finner han långtråkig, plugghästar 

likaså. Desto bättre tycker han om basket och basketspelare. Det är riktiga män som tjänar 

pengar. Hur som helst befinner han sig plötsligt på dansgolvet, trampar Katja på foten och vill 

sjunka genom golvet av pinsamhet. Kanske lika gott att sticka hem på mopeden men där 

hänger hans trötta föräldrar framför TV:n. Att åka hem är inte lockande eftersom föräldrarna 

kommer att fråga ut honom, tjata om skolarbete och undra om han exempelvis har rökt hasch. 
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Sådant sysslar inte han med utan brukar nöja sig med ett par öl, inget annat. Tjejen tittar på 

honom. Om hon bara inte stod så still där. Ska han bjuda henne på en cola? Öl kanske får 

henne att tro att han vill få henne berusad. Hon står plötsligt bredvid honom och han tycker 

det är tur att inga kamrater också är på plats. Det skulle varit pinsamt. Det luktar hasch och de 

trycks mot varandra på grund av trängsel och oväsen. Varför pratar hon inte med honom? 

 

 

Svens subjektsposition har en lika lång kedja av beskrivande ord som identifierar honom på 

samma sätt Katjas. Han hänger gärna i baren, dricker öl, finner skolan tråkig, gillar kända 

basketspelare som tjänar pengar, kör moppe med alkohol i kroppen, upplever föräldrarna som 

tjatiga och trötta och väntar på att hon, som är en så söt brud, ska ta initiativ genom att prata 

med honom.  

 
                

                 ”Ich habe mich gleich an die Bar gehockt und ein Bier bestellt. Von hier aus kann 

                   ich das ganze ”Madonna” überblicken. Wowh! Was ist denn das für eine süsse Braut 

                   da hinten am Eingang? ” 

 

                  ”Viel zu langweilig die Penne. Da spiele ich lieber Basketball mit meinen Kumpeln.. 

                  ….”Die machen Kohle!” 

 

                  ”Meine Alten hängen bestimmt noch müde vor der Glotze. Keinen Bock drauf!! 

                  Woher kommst du so spät?  Mach lieber was für die Schule!”  

 

                  ”Warum spricht sie mich nicht an? (Fokus Deutsch 3, s. 22).” 

 

                  ”Jag hängde direkt vid baren och beställde en öl. Härifrån kan man se över  

                    hela ”Madonna”. Wowh! Vad är det där för söt tjej borta vid ingången?” 

 

                  ”Skolan är alldeles för tråkig. Då spelar jag hellre basket med mina kompisar….. 

                    Dom tjänar pengar!” 

 

                   ”Mina päron hänger säkert fortfarande trötta framför burken. Har ingen lust!  

                     Varför kommer du så sent? Gör hellre något skolarbete!” 

 

                   ”Varför säger hon inget till mig?” 

 

I arbetsuppgifterna ska läsaren bland annat beskriva hur de uppfattar vissa saker ur texten: 

stämningen på diskot, hur Katja och Sven reagerar när han kliver henne på foten och varför 

ingen av dem tar initiativ och tilltalar den andre. Detta kan läsaren göra på egen hand. 

Därutöver ska läsaren tillsammans med någon annan diskutera hur man kan ”bryta isen” samt 

fundera över hur historien fortsätter vid baren och spela upp den.  

 

 

 

Vad gör texten? 

Texten tar upp ungdomar som går ut, festar och intresserar sig för det motsatta könet. Det är 

ett ämne som är hämtat ur elevens vardag. Även om alla ungdomar inte gör detta känner de 

till fenomenet och den ställning det har hos både vuxna och ungdomar i samhället. De flesta 

förhåller sig till fenomenet på något sätt. Det är därför ett av samhällets gemensamma ämnen.  

 

 

Syftet med arbetsuppgifterna är tydligt. Läsaren ska reproducera vissa delar av innehållet och 

fundera kring varför varken Katja eller Sven tar initiativ för att verkligen få kontakt. Detta kan 
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leda till reflektion runt könsroller och regler för hur man beter sig på ett diskotek. Frågan är 

dock ställd så att läsaren bara ska fundera över varför de inte tar kontakt med varandra och 

inte kring de osynliga normer som reglerar detta. Det handlar bara om hur man ”bryter isen” i 

största allmänhet. I påföljande uppgift ska läsarna sedan två och två producera och spela upp 

en scen som visar hur berättelsen går vidare i baren. Läsaren vet att subjektspositionernas 

fokus ligger på sex och utseende och att de tycker att skola och plugg är tråkigt och att pengar 

är viktigt. Då varken text eller arbetsuppgifter efterfrågar läsarens åsikter kring 

subjektspositionernas personligheter och inställning för att främja ett meningsskapande kring 

detta framställs de som naturliga och inget som behöver ifrågasättas eller diskuteras. Läsarna 

uppmanas därigenom inte till att mötas intersubjektivt för att främja ett meningsskapande 

kring innehållet och vad detta kan innebära. Text och arbetsuppgifter utgår då från att alla 

ungdomar är lika.  

 

 

Vad erbjuds läsaren att lära sig tala om? 
Text och arbetsuppgifter har delar som faller inom ramen för deliberativa samtal och 

dialogiska klassrum då problemet hämtas ur elevens vardag och samhällets gemensamma 

ämnen. Därutöver har de en reproducerande karaktär. Vad erbjuds då läsaren att lära sig tala 

om? Då händelsen framställs ur endast en synvinkel, erbjuds läsaren enligt min mening att 

tala om ungdomar som vore alla lika. Här innebär det att lära sig tala om att ungdomar har 

trötta och tjatiga föräldrar, att ungdomar gillar att gå ut, att de har fokus på sex och utseende, 

uppfattar skolan som tråkig samt att de har svårt att ta initiativ för att få kontakt på diskon.  

 

 

 

 

 

”Jakob 1” (Fokus Deutsch 3, s. 70-74) 

 

 

Lingvistisk analys 
Texten är ett utdrag ur boken Jakob ist kein armer Vogel av Gabriele Heiser och är en 

berättande text i dåtid med specifika subjekt och kronologisk ordning. Berättelsen är en fabel, 

dvs den har ett moraliskt budskap som gestaltas via händelser där djur har huvudrollen. 

Underförstått handlar det om människan och samhället. Jag har valt ut den här texten då den 

handlar om den unge Jakob som här kan jämföras med mänskliga barn och ungdomar, ett av 

kriterierna för mitt urval av texter för analys.  

 

 

Utgångspunkt för den här fabeln är subjektspositioner med tillhörande normer. Det uppstår en 

kamp om vilken position och därmed vilken norm som ska gälla i det lilla samhälle som 

berättelsen omfattar. Varje subjektsposition och norm talar om hur subjektet får handla eller 

förhålla sig i ett samhälle och färgar därmed hur subjektet uppfattar världen. Läsaren får här 

följa albatrossen Jakob som inte passar in i den regerande normen för hur sådana som han ska 

vara. Han kan vid berättelsens början varken simma, dyka eller flyga, tre avgörande förmågor 

för en albatross. Däremot kan han sköta och trösta yngre albatrosser samt sjunga underbara 

albatrossånger. Själv verkar han vara omedveten om de oroligheter han startar och att han 

avviker på ett olämpligt sätt. Jakob tycker att livet är bra och att hans avvikelser är fullt 

normala. Hans position behandlas alltså inte speciellt i texten. I stället är det de omgivande 

individernas kval som framträder. Föräldrarna, som lever i den regerande normen blir starkt 
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oroade av Jakobs avvikelse och söker hjälp hos visa djur utanför albatrossamhället. De 

befinner sig då, enligt min mening, fortfarande i den regerande subjektsposition som talar om 

hur albatrosser ska vara. Ingen kan dock bidra med något som förändrar situationen för Jakob 

utom en äldre albatross som får honom att tappa sin rädsla för havets bränningar varför han 

lär sig att både simma och dyka. Han kan till och med plocka upp en fisk för sitt uppehälle 

ibland. Flyga kan han dock inte.  

 

 

Samhällets äldste, dvs den regerande subjektspositionen bestämmer att Jakob måste ha alla tre 

förmågor för att få leva med  kolonin och för att få kallas för albatross. Han ska därför kastas 

utför en klippa om han inte också kan flyga inom en viss tid. Detta blir då en sista test för att 

se om han ska få stanna kvar. Alla albatrosser i samhället samlas inför denna händelse. De 

står blick tysta och väntar på vad som ska hända. Jag tolkar det som att alla vid denna tidpunkt 

håller sig inom den regerande normens ram. Om någon tycker något annat kommer detta inte 

fram. När så de äldste bestämmer att Jakob ska kastas utför stupet trots att han både kan 

simma och dyka växer ett mummel i församlingen. En och en framträder, men först en av de 

mest aktade fruarna. Alla har de ett skäl till att Jakob ändå passar in och är nyttig för 

albatrossamhället. Han har förmågor som behövs och mat kan han få av andra som behöver 

just hans tjänster. Den regerande normen börjar luckras upp. Dess företrädare jagas från 

platsen och en ny era med andra mer tillåtande normer för hur en albatross får vara kan 

etableras. Dessa nya normer tillåter emellertid inte att företrädarna för den gamla normen får 

leva kvar i albatrossamhället. Deras typ av avvikelse gör att de måste flytta, dvs.de blir 

fördrivna.   

 

 

Arbetsuppgifterna uppmanar läsaren att reproducera innehållet med utgångspunkt från några 

stödord. Dessa styr då vilket innehåll i texten eleven ska fokusera på. Stödorden är familj, 

bostadsort, problem, de härskande individernas åsikter samt dagen för flygtestet (Familie, 

Wohnort, Problem, Ansicht det ”Regierung”, Prüfungstag). Därefter ska läsaren fundera över 

vilka andra möjliga katastrofer det finns för en fågel förutom den det berättas om i denna text 

samt vilka jämförliga det kan finnas för en människa. Arbetsuppgifterna efterfrågar också 

vilken moral texten förmedlar samt om den lösning som växer fram verkligen är realistisk för 

berättelsen, för vår värld eller för läsarens egen värld. 

 

 

 

Vad gör texten? 

Texten tar upp ett gemensamt och omstritt ämne i samhället: när en individ ska tillåtas eller 

inte tillåtas tillhöra en grupp. Här lyfts skilda värderingar och uppfattningar fram och 

traditionella uppfattningar ifrågasätts då Jakob får stanna kvar trots att det alltid varit så att en 

albatross måste kunna flyga för att få den tillåtelsen. Ämnet hämtas också ur elevens vardag 

då denna situation kan överföras till vilken övergripande eller lokal och personlig händelse 

som helst där individens avvikelser gentemot en grupp förekommer. I denna text möts en 

traditionell och en ny uppfattning, dvs olika alternativ att förhålla sig till ett problem blir 

belysta. Det ger en känsla att flera röster får höras, enligt mig. Dessa röster får dock olika 

möjlighet att uttrycka sig. Den nya uppfattningen som innebär att Jakob ska få stanna i 

gemenskapen trots att han inte kan flyga får flera möjligheter att motivera sitt 

ställningstagande med argument. Den traditionella uppfattningen som säger att Jakob måste 

lämna gruppen får bara ge en motivering till sin uppfattning. Detta minskar möjligheten till 
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både deliberativa samtal och dialogiska klassrum då läsarens tänkande kan styras i den 

riktning där det finns flest argument.  

 

 

Ett par av arbetsuppgifterna har inget givet svar och en efterfrågar elevens argument för sina 

åsikter. Den sistnämnda handlar om huruvida läsaren tycker att berättelsens lösning är 

realistisk för berättelsen, världen eller sin egen värld. Där har läsaren möjlighet att tolka och 

överföra innehållet till sin egen värld, bli medveten om typen av problematik och fundera över 

vad den kan innebära. Det ger läsaren en bättre möjlighet att kunna förstå en problematik, 

något som är eftersträvansvärt inom det deliberativa perspektivet.  

 

 

Vad erbjuds läsaren att tala om?   
Text och arbetsuppgifter faller inom ramen för både deliberativa samtal och dialogiska 

klassrum då problemet hämtas ur elevens vardag och samhällets gemensamma ämnen. Eleven 

uppmanas också att framföra sin egen åsikt kring problematiken och erbjuds därmed att lära 

sig tala om den. Därutöver har texten en lite annan inriktning än deliberativa samtal och 

dialogiska klassrum. Läsaren erbjuds att lära sig tala om att individer kan ha en plats i ett 

samhälle trots att de avviker från normen men läsaren erbjuds också att lära sig tala om att 

individer som själva har en intolerant inställning till andra ska avvisas från samhället. De ska 

utvisas utan möjlighet till förändring eller utbildning. Läsaren erbjuds därmed att lära sig tala 

om att alla individer inte ska få samma chans i ett samhälle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kannst! 9 (1999), Svensson. Krohn, Ericsson, Bonniers 

Författarna nämner läroplanen på ett ställe i lärarhandledningens inledning och då i samband 

med övningsbokens upplägg. Då läroplanen betonar muntliga kommunikativa färdigheter har 

övningsboken fokus på just det. Där finns fasta, givna uppgifter men även uppgifter som 

erbjuder eleven att skapa innehåll själv. För övrigt tar lärarhandledningens inledning upp 

vikten av att värma upp eleverna muskulärt, dvs genom att säga något eller härma något på 

tyska. Den ger också utförliga exempel på hur läraren kan arbeta i undervisningsgruppen med 

text, muntliga övningar och grupparbeten där grupparbeten omnämns som viktiga för att 

eleven ska tränas i samarbete på olika plan. 

 

 

Själva textboken har inte många texter som behandlar situationer där ungdomar deltar, den 

består i stället mest av många faktatexter. Däremot finns det extra lästexter med ungdomar 

utan arbetsuppgifter i anslutning till varje kapitel.  

 

 

 

 

”Hausaufgaben mit Musik” (Du kannst! 9, s.11-12) 
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Lingvistisk analys 
Texten utgår från två motsatta subjektspositioner, mor och dotter, som diskuterar musikens 

roll i samband med att göra läxor. Dottern börjar göra läxor efter maten och plockar fram sitt 

material i vardagsrummet. Det kan betyda att hon inte har ett eget rum, men detta är inte 

uttalat. Hon sätter också på radion. Mammans subjektsposition hävdar bestämt att musik och 

läxläsning inte hör ihop och att det kan därför inte kommer på fråga i deras hem. 

Musiklyssnande förstör förmågan att koncentrera sig och avleder uppmärksamheten. Det vet 

alla och därför behövs inga speciella argument för att inte stänga av musiken. Dotterns 

subjektsposition har motsatta åsikter. Hon anser att musiken snarare hjälper henne med 

koncentrationen och framför flera argument för sin sak. Dessa har förankring i medicinen, att 

musik har en positiv inverkan vid operationer men framförallt hos kamrater som alla använder 

musik vid skolarbete samt hos läraren som tillåter musik i skolan och låter eleverna avgöra 

själva. Det sista gör mamman upprörd och får henne att funderar på om hon ska kontakta 

läraren, eftersom allt därmed verkar vara tillåtet, enligt henne. Dottern står på sig, säger åt 

mamman att sluta, att inte bli så upprörd och att gå in i köket. Själv kan hon dra ner på 

volymen så att den inte blir starkare än bakgrundsmusik som finns i varuhus.  

 
                     ”Andrea   Aber Mama – das stört doch gar nicht. Im Gegenteil – ich kann  

                                     viel besser rechnen, wenn ich Musik höre. 

 

                      ”Mama    Das glaubst du wohl selbst nicht – Musik lenkt ab. Man kann sich  

                                     nicht konzentrieren, wenn man Musik hört und gleichzeitig Hausaufgaben  

                                    machen soll (Du kannst! 9, s. 11)”. 

 

                      ”Andrea   Men mamma – det stör inte ett dugg. Tvärtom – jag kan räkna mycket  

                                      bättre när jag hör musik.” 

 

                      ”Mamma  Det där tror du väl inte ens själv. Musik avleder. Man kan inte koncentrera sig  

                                       och samtidigt göra läxor när man hör musik.”                                                                                         

 

Eftersom texten till största delen är en dialog, används aktiva verb i nutid (transitivitet) och 

pronomen som ”jag”, ”du”, ”dig”. Detta tillsammans med många verb som ”är”, ”har”, ”gör” 

(modalitet) kan ge läsaren känslan av att subjekten är övertygade om det de säger.  

 

 

I de två arbetsuppgifterna ska läsaren öva in dialogen helt eller delvis utantill samt i grupper 

diskutera om de själva använder musik vid läxläsning, varför de gör det och vad föräldrar och 

lärare anser om detta.  

 

 

 

Vad gör texten? 
Traditionella värderingar kring ett ämne som kan finnas i elevens vardag tas upp och 

ifrågasätts. Läsarna ombeds också att diskutera problematiken med utgångspunkt från egna 

erfarenheter så att olika åsikter kan lyftas fram och meningsskapande kan ske. Därutöver ska 

läsaren redogöra för vad egna föräldrar anser och uppmanas att även ta reda på lärares åsikter.  

 

 

Texten är skriven i dialogform med aktiva verb i nutid. De två subjektspositioner som 

framträder i texten får dock inte samma möjlighet att argumentera för sina åsikter. Mammans 

traditionella åsikt framställs utan argument i en aggressiv ton och stängs därmed ute från 
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diskussionen. Mamman uppmanas också att lämna vardagsrummet och gå ut i köket så att 

dottern kan fortsätta lyssna på musik men med lägre volym samtidigt som hon gör läxor. 

Dottern framställs därmed som litet uppkäftig och texten kan locka fram känsloreaktioner hos 

läsaren. Dotterns subjektsposition får därmed större plats och skrattet på sin sida. 

 

 

Vad erbjuds läsaren att lära sig tala om? 
Texten faller inom ramen för dialogiska klassrum och deliberativa samtal då den tar upp ett 

ämne som kan finnas i läsarens vardag samt genom att läsaren uppmanas att diskutera 

intersubjektivt utifrån egna erfarenheter varpå olika åsikter kan komma fram och mening 

skapas. Vad erbjuds då läsaren att lära sig tala om? Enligt min analys erbjuds läsaren att lära 

sig tala om problemet ur flera synvinklar men kan påverkas av texten då den presenterar 

argument enbart ur dotterns synvinkel.  

 

 

 

 

 

 

Macht Fernsehen dumm? (Du kannst!  9, s. 22-23) 

 

 

Lingvistisk analys 
I textens inledning sägs att många föräldrar anser att deras barn ofta tittar på tv både för länge 

och på för dåliga program. De presenteras som en enhetlig subjektsposition. I huvudtexten får 

sju olika röster, som sägs vara ungdomar komma till tals kring detta. Varje röst framställs i 

”jag”-form med verb som ”har” och ”är” i nutid med aktiva verbformer (modalitet). Alla 

handlingar utförs avsiktligt, står under subjektspositionens kontroll och kan påverka andra 

(transitivitet). Subjektspositionernas åsikter skulle därför kunna uppfattas som sanna. Alla sju 

positioner framför anledningar till ett begränsat tittande, ett lärande av ett specifikt tittande 

eller negativa konsekvenser av mycket TV-tittande: 

 
                                     ”Aber man sollte nicht mehr als eine Sendung am Tag sehen – und  

                                      dann höchstens anderthalb Stunden.” 

                                   

                                    ”Fernsehen ist ganz schön gefährlich.” 

 

                                    ”Und danach sprechen wir darüber. Das führt dann oft zu interessanten 

                                     Diskussionen.” 

 

                                    ”Nein – da treffe ich mich doch lieber mit meinen Freunden.” 

 

                                    ”Eigentlich würde ich oft lieber andere Sachen machen. Aber ich weiss  

                                     nicht was.” 

 

                                   “Jüngere Kinder sollten solche Sendungen mit vielen Toten nicht sehen.” 

 

                                   “In unserer Familie haben wir uns für drei fernsehfreie Tage entschieden. 

                                    Jetzt sprechen wir viel mehr mit einander und erzählen….(Du kannst! 9, s. 22-23).” 

 

 

                                   ”Men man borde inte se mer än en sändning per dag – och då högst en och  

                                     en halv timme.” 
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                                   ”Att titta på TV är allt bra farligt.” 

 

                                   ”Och efteråt pratar vi om det. Det leder ofta till intressanta diskussioner.” 

 

                                   ”Nej – då träffar jag hellre mina kompisar.” 

 

                                    ”Egentligen skulle jag hellre gära andra saker. Men jag vet inte vad.” 

                                    ”Yngre barn borde inte se sändningar med många döda.” 

 

                                    ”I vår familj har vi bestämt oss för att ha tre TV-fria dagar i veckan. Nu 

                                      Pratar vi mycket mer med varandra och berättar….”            

 

 

                     

 

 
Dessa sju röster skulle därför kunna sägas befinna sig inom samma subjektsposition.  

 

Arbetsuppgiften uppmanar läsaren att diskutera i grupper om hur det ser ut i deras egna hem: 

tittar de mycket på TV och är detta i så fall fördummande? 

                                      

 

 

Vad gör texten? 
Texten tar upp ett gemensamt och omdiskuterat ämne i samhället som också hämtas ur 

elevens vardag då TV-tittande försiggår i stort sett i varje hem. Detta ämne framförs ur en 

synvinkel: att för mycket tittande på dåliga program inte är bra, att mänsklig kontakt i 

verkligheten är bättre men även att ett begränsat tittande som leder till en intersubjektiv 

diskussion i verkligheten kan vara bra. Texten utgår därmed från att alla är lika. Vad dåliga 

program är får läsaren själv lista ut. 

 

 

I arbetsuppgiften uppmanas läsaren att utifrån sitt eget perspektiv diskutera om de tittar för 

mycket på TV och om detta innebär att man blir dum. Här ges utrymme för eget tänkande och 

reflektion vilket kan leda till att olika förhållningssätt kommer fram och ett meningsskapande 

sker.  

 

 

 

Vad erbjuds läsaren att lära sig tala om? 
Texten faller till viss del inom ramen för deliberativa samtal och dialogiska klassrum då 

läsaren uppmanas att diskutera ett omdebatterat samhällsämne utifrån egna synvinklar. Själva 

texten visar dock endast en sida av problemet och kan därmed påverka vad läsaren kan säga 

då endast ord och fraser från denna synvinkel presenteras.                    
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Lpo 94: kursplan 2000 

 

Kursplan för moderna språk 2000 

Enligt kursplanen för moderna språk år 2000 ska språkundervisningen ha till syfte att utveckla 

en allsidig kommunikativ förmåga hos eleven, vidga elevens perspektiv på omvärlden samt 

utveckla elevens lust och förmåga att lära sig språk. Allt detta behövs då språkkunskaper ses 

som viktiga för internationella kontakter, en internationaliserad arbetsmarknad och framtida 

språkstudier (Kursplaner och betygskriterier 2000, s. 31).   

 

Språkundervisningen ska vidare sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att aktivt delta i 

samtal för att kunna uttrycka egna tankar, motivera och förklara egna åsikter samt för att 

kunna uppfatta även andras åsikter och erfarenheter. I ämnet ingår då att både språkligt dra 

nytta av och granska det innehåll språket förmedlar. I ämnet ska också ingå ett utbud av det 

språk barn och ungdomar möter utanför skolan (Kursplaner och betygskriterier 2000, s. 31-

32). Språkets innehåll ska alltså granskas i undervisningen och ett aktuellt språkbruk från 

ungdomars liv där målspråket talas, tas in i klassrummet Det här tolkar jag som att 

undervisningen kan ge möjligheter till en flerstämmig kommunikation där eleven är aktiv, 

startar något nytt och därigenom får demokratiska erfarenheter med hjälp av ett autentiskt 

språk som bland annat hämtas från livet där det talas utanför skolan. Detta innebär att elever 

kan få möjlighet att tala om fenomen som angår dem i den tid de själva lever. Kursplanen 

betonar dock inte att eleverna ska tala med varandra i en flerstämmig kommunikation.   

 

 

Kursplanens mål att sträva mot pekar i en annan riktning än mål att uppnå som ju ska 

betygsättas. I kursplanens mål att uppnå samt betygskriterier och bedömning betonas snarare 

elevens monologiska förmåga, enligt min tolkning. Där sägs att eleven aktivt ska kunna delta i 

enklare samtal om vardagliga ämnen genom att växelvis fungera som talare och lyssnare. För 

detta måste eleven behärska receptiva, interaktiva och produktiva färdigheter som kan 

bedömas. Eleven blir också bedömd efter hur väl hon/han kan förmedla ett budskap, 

exempelvis berätta om sig själv eller andra samt hur väl hon/han kan tala med sammanhang 

och tydligt uttal. De här inslagen anser jag leder till att eleven inte uppmanas till att utbyta 

egna erfarenheter eller tankar med andra elever i språkklassrummet. Språkutbildningen går 

snarare ut på att eleven kan använda ord, fraser och form för att mer tekniskt inleda, fortsätta 

och avsluta enklare vardagliga samtal. Vad vardagliga innehåll kan innebära ges inga exempel 

på men det kan tolkas vara att exempelvis hitta vägen, beställa mat på restaurang, presentera 

sig själv eller andra tänkbara ritualer som används i vardagslivet när man är turist någonstans i 

målspråkslandet. Ett vardagligt innehåll kan ju handla om vad som helst egentligen, bara det 

förekommer i människors vardag. Här är frågan vilken individs vardag läroboken väljer. 

 

Som jag ser det pekar kursplanen i moderna språk från 2000 alltså i två motsatta riktningar 

om än ganska otydligt, vilket kan innebära att läroböcker för moderna språk under samma 

period har helt olika upplägg, målsättning och innehåll.  

 

 

Följande läroböcker skrivna utifrån kursplanen från år 2000 studeras i uppsatsen: 

 

 

 

Mahlzeit 3 (2003), Natur och Kultur 

Der Sprung 4 (2004), Almqvist & Wiksell 
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Mahlzeit 3 (2003), Karlsson, Lindström, Schornack, Natur och Kultur 

Mahlzeit 3 följer, enligt författarna, läroplanens intentioner, dvs att det primära i 

undervisningen av moderna språk är en kommunikativ förmåga och en förståelse för 

målspråket. De färdigheter kursplanen framhåller för att klara detta, dvs receptiva, interaktiva 

och produktiva färdigheter, översätter författarna till att höra, läsa, tala och skriva. Dessa 

färdigheter tränas separat i olika övningar i anslutning till lärobokens texter.  

 

 

Läroboken är uppbyggd av fyra temaområden med ett antal texter till varje. Därtill kommer en 

avdelning där eleven få tips för sitt språkinlärningsarbete och en del som innehåller 

grammatik, en alfabetisk ordlista samt användbara fraser och uttryck. Temana anknyter, enligt 

författarna, till elevernas vardag och liv.  

 

 

 

 

 

”Alle kommen nicht rein” (Mahlzeit 3, s. 54-55) 

Lingvistisk analys 

Texten är ursprungligen hämtad ur ”Geh doch in die Türken- Disco!”, en text som 

publicerades i Berliner Morgenpost den 22 april 2001. ”Jugendliche” (ungdomar) är det 

centrala begreppet här. Texten kan sägas bestå av två delar, en inledning som berättar mer 

allmänt om vad ungdomar helst gör på helger samt själva huvudtexten. Den sista behandlar 

två ungdomars problem att komma in på diskotek i Berlin trots att de är nyktra och välklädda. 

 

 

Den allmänna inledningen är mest skriven i tredje person där framförallt pronomenet ”man” 

används som subjekt. Den berättar vad ungdomar helst gör under helgerna. Detta är att gå på 

disko, att dricka cocktails eller öl samt att vara social eller cool. Man klär sig trendigt efter 

tycke och smak eller efter den lokal man tänker besöka (”Was machen junge Leute am 

Wochenende? Sie gehen natürlich am liebsten in die Disco….Man trinkt Cocktails oder Bier 

und gibt sich cool oder kontaktfreudig. Je nach Geschmack und Lokal stylt man sich.”). 

Pronomenet ”man” gör att texten känns distanserad. Ingen tar heller ansvar för uttalandet trots 

att inga passiva verbformer används (transitivitet) och innehållet kan då kännas allmängiltigt. 

Detta tillsammans med aktiva verbformer i presens där talaren till fullo instämmer med sitt 

uttalande (modalitet) gör att texten kan kännas sann och verklighetsbeskrivande. Ungdomar 

försätts här i en enda subjektsposition, enligt min analys, eftersom texten säger att unga 

människor i allmänhet helst går på disko under helgerna. Eftersom inga alternativ ges kan 

detta uppfattas som att alla ungdomar helst går på disko under helgerna. Subjektspositionen 

”ungdomar” förknippas då här med flera beskrivande ord i en så kallad ekvivalenskedja: gå på 

disko, social/cool, öl /cocktails, styla sig (”in die Disco gehen”, ”kontaktfreudig/cool”, ” Bier/ 

Cocktails”, ”sich stylen”). 

 

 

Huvudtexten beskriver två ungdomars problem med att komma in på diskotek inne i Berlin. 

Dessa två är unga män av iransk härkomst men födda i staden. Deras problem beskrivs via en 

kvälls händelser med aktiva verbformer i nutid och kronologisk ordning. De unga männen får 
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här en subjektsposition som står utanför gruppen ungdomar. Detta kan ge läsaren känslan av 

att situationen gäller endast sådana som inte är som alla andra i gruppen ungdomar. Dessa 

unga män beskrivs ändå ha gruppen ungdomars intresse, dvs de är sociala, vill gå på disko 

och stylar sig. Det sägs dock inget om att de också dricker öl eller cocktails. I texten har de 

själva svaret på varför de inte kommer in: den utländska härkomsten. Deras problem bekräftas 

av tyska kamrater. I huvudtexten finns ytterligare en subjektsposition som får sin röst hörd, en 

diskotekägare, som enligt ungdomarna med utländsk härkomst ser till att de inte kommer in. 

Diskotekägaren skyller emellertid detta på att ungdomar dricker för mycket, är för dåligt 

klädda eller är för unga för att ha råd att handla tillräckligt mycket inne på diskoteket.  

 

 

Det finns två tillhörande arbetsuppgifter till texten där eleven ska reproducera innehållet via 

frågor samt leta ord. Dessa innehåller varken uppmaningar till reflektion eller diskussion som 

bygger på elevernas egna erfarenheter. 

 

 

 

Vad gör texten? 
Texten bygger på två genrer, en förklarande och en berättande. I inledningen förklaras vad 

ungdomar vill göra under helgerna. Det förklarande anslaget visas i val av pronomen, här: 

”man” som ger en känsla av allmängiltighet. Användningen av verb i presens som talar om 

vad ungdomar vill göra kan också ge en känsla av allmängiltighet. Inga alternativ eller 

antydningar om att det inte absolut måste vara så som texten säger ges, varför texten 

konstanterar hur det är. Därigenom kanske den också kan uppfattas som uppmanande. 

  

 

Huvudtexten är en berättelse, skriven i kronologisk ordning med specifika subjekt och 

konstaterar därför innehållet. Detta innehåll behandlar ett problem som både är hämtat ur 

elevens vardag och har sin utgångspunkt i samhällets gemensamma ämnen. Syftet med 

arbetsuppgifterna är också tydligt: eleven ska reproducera innehållet. I huvudtexten framställs 

problematiken ur två synvinklar, de två unga männens och diskotekägarens. Den framställer 

alltså ett problem som handlar om diskriminering där två röster får höras, å ena sidan de två 

unga männen och deras kamrater som bekräftar situationen samt å den andra sidan 

diskotekägarens. Då kamraterna bekräftar, dvs är vittnen till att de unga männen inte kommer 

in trots att de borde det, kan läsaren få en känsla av att texten är kritiskt inställd till att alla 

måste vara lika. Ungdomar med utländsk härkomst kommer ju inte in. Inledningen som ger en 

bakgrund till huvudtextens innehåll har emellertid en helt annan inriktning. Här förklaras vad 

alla ungdomar utan undantag vill göra under helgerna. Detta är att gå på disko, dricka alkohol, 

klä sig trendigt och vara cool. Inga alternativ ges. Texten förmedlar därmed framförallt att alla 

ungdomar är lika. 

 

 

Vad erbjuds läsaren att lära sig tala om? 

Texten faller inte inom ramen för deliberativa samtal och dialogiska klassrum då varken text 

eller arbetsuppgifter efterfrågar läsarens argument för sina åsikter för att stimulera till 

reflektion och eget tänkande. Läsarna uppmanas inte heller till att mötas intersubjektivt, dvs 

att ha ett gemensamt utbyte av erfarenheter eller åsikter för att främja meningsskapandet. Vad 

erbjuds då läsaren att lära sig tala om? Enligt min analys erbjuds läsaren att lära sig tala 

kritiskt om ungdomsdiskriminering på grund av att ungdomar är olika men samtidigt att alla 



 49 

ungdomar utan undantag är lika och under helgerna vill gå på disko, dricka alkohol, vara 

coola samt klä sig trendigt.   

 

 

 

 

 

”Lieber Daniel! Liebe Sabrina!” (Mahlzeit 3, s. 28-29) 

Lingvistisk analys 

Hela detta kapitel i läroboken har texter som skulle kunna finnas i en ungdomstidning. Denna 

text efterliknar en frågespalt och har tre insändare, två från flickor och en från en pojke samt 

rådgivares svar på dessa. De som skrivit insändarna är 14, 15 och 16 år gamla. Alla står i en 

specifik subjektsposition där de är osäkra på hur de ska handla och ber om råd för detta. 

Tidningens rådgivare har här en subjektsposition som tillåter att de tolkar insändarens 

subjektsposition, dvs hur insändaren uppfattar sin situation samt den kontext insändaren 

befinner sig i. Subjektspositionen tillåts även att uttala sig om hur insändaren kan handla. 

Rådgivarna är presenterade med varsitt foto i textens inledning. 

 

 

En femtonårig flicka, Maren, upplever att hon inte är tillräckligt attraktiv för pojkar. Pojkarna 

i hennes närhet slåss om hennes två kvinnliga kamrater men inte om henne. Hon får bara stå 

bredvid. Maren bedömer att detta beror på kamraternas häftiga kroppsfigurer och snygga 

utseende, vilket också gör att de ser litet äldre ut, minst som sjutton år. Själv ser hon ut att 

vara tolv. Marens subjektsposition framställs i vad hon skriver och kan sägas innehålla en 

vilja att vara en tjej som pojkarna slåss om. För detta krävs en häftig kroppsfigur och ett 

snyggt utseende.   

 
                       ”Sie haben beide eine tolle Figur und sind sehr hübsch…….Die Jungen reissen  

                         sich um meine Freundinnen und ich stehe immer nur daneben (Mahlzeit 3, s. 28).” 

 
                    ”De hr en snygg figur och är jättesnygga…..Killarna slåss om mina tjejkompisar  

                         och jag får alltid bara stå bredvid.” 

 

Insändare nummer två är en flicka, Nicky, på sexton år. Hon upplever att föräldrarna ständigt 

tjatar på henne och att hon i föräldrarnas ögon inte kan göra någonting rätt. De säger att hon 

inte duger till någonting. Nicky måste alltid gå direkt hem efter skolan och hjälpa till med att 

passa yngre syskon och städa. Hon får inte heller stanna ute länge på kvällarna. Nu står hon 

inte ut längre och vill ha hjälp för att kunna leva som sina klasskamrater. Denna 

subjektsposition framträder också via det hon skriver, dvs att hon längtar efter ett annat liv, ett 

liv som klasskamraterna har. Det framgår inte exakt vad detta liv ska innebära men som läsare 

är det lätt att tro att det önskade livet ska vara motsatt mot det Nicky beskrivit.    

  
                    ”Ich halte es zu Hause nicht mehr aus. Immer meckern meine Eltern an mir rum. 

                      In ihren Augen mache ich alles falsch………Ich tauge zu nichts sagen sie. Ich  

                      kann nicht mehr. Ich will endlich leben! (Mahlzeit 3, s. 29).” 

 
                 ”Jag står inte ut hemma längre. Mina föräldrar tjatar hela tiden på mig. I deras  

                      ögon gör jag allt fel……jag duger inte till något, säger dom. Jag klarar inte av  

                      det längre. Jag vill äntligen leva!” 
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Pojken Eric, fjorton år, är förälskad i en häftig tjej som han inte vågar fråga då han är osäker 

på om hon förväntar sig att han kan och vet saker han inte kan och vet. Hon får inte märka att 

han är så oerfaren. Kedjan av beskrivande ord, dvs ekvivalenskedjan som beskriver pojkens 

subjektsposition kan sägas vara förälskad, oerfaren och rädsla för att hon förväntar sig något 

bestämt av honom (”verliebt, unerfahren, Angst dass sie etwas Bestimmtes von mir 

erwartet”). 

 

Subjektspositionen rådgivare består av två personer, Daniel och Sabrina. I deras svar tilltalas 

insändarna med pronomenet ”du”. Deras uttalanden om hur insändarna kan handla framställs 

med aktiva verbformer i presens samt ”är” och ”har” vilket visar att de fullständigt instämmer 

med sina uttalanden (modalitet). De förbinder därmed också insändaren med det råd de har 

(transitivitet): ”…ha litet tålamod” (”..hab ein bisschen Geduld.”). Detta kan ge en känsla av 

att det handlar om sanning och att råden är en uppmaning.  

 

 

Maren kan läsa att hon ska ha litet tålamod, att kroppen i hennes ålder utvecklas olika och att 

hon så småningom kommer att se äldre ut. När hon är intresserad av pojkar ska hon prata med 

dem och visa att hon är intressant eftersom det inte är utseendet som bestämmer om man 

hittar en pojkvän eller inte. Nicky uppmanas att först tala med sina föräldrar då de kanske inte 

vet hur ungdomar i Nickys ålder lever. Fungerar inte detta behöver familjen professionell 

hjälp från familjerådgivning eller kanske socialhjälp så att hon kan känna sig väl till mods 

hemma. Eric ska inte oroa sig. Når det handlar om kärlek finns det inga regler. Han blir lovad 

att allt fungerar av sig själv när han träffar den rätta. Om hjärtat är med kommer Eric att 

märka vad hon gillar eller inte. Hon förväntar sig inget annat av honom än att han älskar 

henne.  

 

 

Det finns en arbetsuppgift i anslutning till denna text. Där ska läsaren skriva ett eget brev med 

ett riktigt eller påhittat problem till rådgivarna. Läsarna ska sedan besvara varandras problem. 

 

 

 

Vad gör texten? 
Text och arbetsuppgift tar upp ämnen som hämtas ur läsarens vardag och är gemensamma i 

samhället men läsarna uppmanas inte till intersubjektiva möten där egna åsikter eller 

argument efterfrågas. De får då inga möjligheter att ta andra perspektiv för att stimuleras till 

reflektion och eget tänkande varken angående problemställningarna eller rådgivarnas svar. 

Texten utgår därmed från att alla är lika inom varje frågeställning men texterna tar upp olika 

problem. I arbetsuppgiften finns det dock möjlighet till reflektion då läsarna ska ge råd till 

varandras problemställningar.  

 

 

 

Vad erbjuds läsaren att lära sig tala om? 

Texten faller inte inom ramen för deliberativa samtal och dialogiska klassrum då den varken 

uppmanar till reflektion eller eget tänkande. Läsaren erbjuds att lära sig tala om att pojkar i 

verkligheten inte ser till personligheten utan slåss om tjejer med häftiga kroppar och snyggt 

utseende och att en tjej kan försöka motverka detta genom att prata med dem och på så vis 

göra sig intressant. Läsaren erbjuds också att lära sig tala om oförstående föräldrar som 

hindrar en flicka att vara ute längre på kvällarna och leva som sina kamrater då hon måste 
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hjälpa till hemma med städning och passning av småsyskon. Därtill kan de lära sig att tala om 

vart man vänder sig om det inte går att prata föräldrarna tillrätta, exempelvis till 

socialtjänsten. Läsaren erbjuds även att lära sig tala om att allt fungerar av sig själv när man 

träffar den rätta samt att en flicka inte förväntar sig något annat av en pojke än att han älskar 

henne.  

 

 

Der Sprung 4 (2004), Wikner-Strid, Odeldahl, Vitt, Almqvist & Wiksell 

Läromedlet säger sig utgå från det som är grunden för ungdomars drivkraft när de väljer att 

lära sig ett främmande språk. Detta är att kunna ta med sig sin personlighet till det nya språket 

och ”…utifrån denna kunna knyta kontakter, skapa relationer och utbyta tankar och 

erfarenheter och söka ny kunskap.” (Lärarbok, s.4) Läromedlet tar därför upp ämnesområden 

med ord och fraser som utgår från just dessa tankar, elevernas intresseområden och 

mognadsnivå. De kan då hitta det som passar just dem. Läromedlet utgår också från att eleven 

behöver ett basförråd av ord för att längre fram kunna ge uttryck för sitt eget tänkande, sina 

åsikter samt även för att kunna ta del av andras. I muntliga och skriftliga övningar tränas 

eleven att kommunicera med andra (Lärarbok, s. 4). 

 

 

 

 

 

”Was würdest du machen?” (Der Sprung 4, s. 74-78) 

 

 

Lingvistisk analys 
Texten består av tre delar som var och en behandlar en svår situation läsaren ska reflektera 

över, ensam eller i grupp. Alla delar har berättelsens form med aktiva verbformer där 

handlingar utförs avsiktligt och kan påverka andra (transitivitet). De subjektspositioner som är 

berättare, instämmer helt med sina uttalanden (modalitet). Detta kan ge en känsla av att 

berättelserna handlar om möjliga sanningar. 

I den första delen beskrivs händelserna kronologiskt och i dåtid ur berättarens 

subjektsposition, här en flicka utan namn. I den var hon mycket lycklig och tillsammans med 

en pojke, Gunther sedan två månader. De träffades nästan varje dag och kunde prata om allt. 

Även då hon var bortrest ett par dagar hördes de av varje dag via telefon eller sms. Vid 

hemkomsten får hon se ett foto taget under ett party som gick av stapeln när hon var bortrest. 

Det är taget av en flicka berättaren aldrig har sett tidigare. På fotot sitter Gunther och hennes 

bäste väninna Hanna i en soffa och kysser varandra.  Berättaren får en chock. Av berättelsen 

kan läsaren uppfatta att berättarens subjektsposition är mycket förälskad och fokuserad på 

Gunther, pojkvännen. Hon tycks uppfatta att även pojkvännen är förälskad och fokuserad på 

deras relation. 

 
                        ” Ich war sehr glücklig. Wir haben uns fast jeden Tag getroffen und wir 

                        konnten über alles sprechen.”, ”Als ich nach Hause kam, haben wir  

                        sofort für den gleichen Abend verabredet (Der Sprung 4, s. 75).” 

 

                        ”Jag var väldigt lycklig. Vi träffades nästan varje dag och vi kunde prata  

                          om allt.” ”När jag kom hem bestämde vi genast att vi skulle göra något  

                          på kvällen.” 
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Berättelsen andra subjektsposition är pojkvännen, Gunther. Hans röst får inte höras. Läsaren 

får bara veta att han träffar berättaren nästan varje dag och att han kysser hennes bästa vän 

Hanna under ett party när berättaren är bortrest.  

 

 

Den andra delen behandlar en kamratrelation mellan två tonårspojkar som känt varandra och 

varandras familjer sedan barnsben. De träffas några gånger per vecka och spelar tillsammans i 

ett musikband. Även här beskrivs händelserna kronologiskt och i dåtid ur berättarens 

subjektsposition. Berättaren är den ene kamraten. Utifrån sin subjektsposition uppfattar han 

att den andre, Lutz, allt oftare umgås med nya kamrater, beter sig konstigt på fester trots att 

han inte var berusad, är trött samt ofta uteblir från och tappar intresset för skolan. Då 

berättaren har sett att det finns droger på skolan och att kamratens vänner utbyter något på 

skolan, funderar han på om även Lutz har något med detta att göra. Kanske Lutz även själv tar 

droger. Berättarens subjektsposition blir tydlig genom vad han berättar. Det är en position 

som iakttar och reflekterar över vad som håller på att hända med en barndomskamrat.  

 
                       ”Lutz war anders als sonst.”, Lutz kam viel zu spät.”,  Was war eigentlich 

                        mit Lutz los?”, ”Nahm Lutz vielleicht Drogen? (Der Sprung 4, s. 76)” 

 

                        ”Lutz var inte som vanligt.”, ”Lutz kom för sent.”, ”Vad var det egentligen för fel med Lutz?”,  

                          Tog Lutz kanske droger?”     

 

Den andra subjektspositionen, Lutz, får inte komma till tals. 

 

 

I den sista delen iakttar berättaren händelserna utifrån och rapporterar allt i nutid. Det handlar 

om en familj på tre personer och en okänd, aggressiv hund. Alla tre familjemedlemmar kan 

sägas ha samma subjektsposition då de står i motsatt position till den aggressiva hund som 

trängt sig in på deras tomt och försöker komma in i kaninburen. Föräldrarna försöker jaga 

iväg hunden medan dottern ängsligt tittar på, misslyckas och tar slutligen med kaninen till 

farföräldrarna medan övriga familjen är på skolan och arbetet. Kaninburen har de släpat in i 

ett uthus på tomten. De ringer också polis och grannar men ingen känner till vems hund det är. 

Den stannar alltså kvar på tomten. När familjen kommer tillbaka har hunden grävt sig in i 

uthuset och slitit kaninburen i småbitar. Familjen, som subjektsposition, blir beskrivna genom 

sina handlingar, enligt min analys. De är aktiva men sägs inte vara aggressiva, försöker först 

utan resultat få iväg hunden, gömmer kaninen i uthuset, och tar slutligen kaninen därifrån för 

att skydda den. Hundens subjektsposition är mycket aggressiv. 

 
                         ”Zusammen versuchen sie den Hund wegzujagen, aber es gelingt ihnen 

                         nicht.”, ”Da sieht sie wie die Eltern den Stall in das Nebengebäude schleppen.”, 

                         ”Der Hund bellt und bellt, aber er kann nicht hineinkommen. Trotzdem gibt er 

                         nicht auf. Er wirft sich mit seiner ganzen Kraft gegen die Tür, bellt und kratzt 

                        (Der Sprung 4, s. 77-78)”.   

 

                         ”Tillsammans försöker de jaga iväg hunden, med de lyckas inte.”, ”Då ser hon hur 

                           Föräldrarna släpar in buren i uthuset.”, ”Hunden skäller och skäller men kan inte 

                           komma in. Trots det ger den inte upp. Den kastar sig med hela sin kraft mot dörren, 

                           skäller och kratsar.” 

  

 

I arbetsuppgifterna uppmanas läsaren att reflektera ensam eller med andra. Två gånger tilltalas 

läsaren med ”du” och ska fundera över den första berättelsen: pojkvännen Gunther, bästa 

väninnan Hanna samt övriga kamrater. Till första texten ställs också öppna frågor om vad 
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berättaren ska ta sig till, prata eller göra slut med Gunther.  Till den andra berättelsen ska 

läsaren reflektera över vad Lutz kamrat ska göra. Ska han prata med Lutz föräldrar, en lärare, 

Lutz själv eller Lutz nya kamrater? Till den tredje texten får läsaren i uppgift att fundera över 

vad familjen och hundägaren ska göra. Ska hundägaren behålla eller kanske döda djuret, trots 

att det tidigare varit trevligt och godmodigt. Det finns även en extrauppgift. Här ska läsarna 

utföra ett grupparbete som går ut på att beskriva ett moraliskt problem och presentera detta för 

klassen. Problemet ska diskuteras med mål att hitta en lösning.  

 

 

Vad gör texten? 
Alla tre texter är skrivna i en berättande genre och hämtar innehåll som kan finnas i läsarens 

vardag och i samhället då det handlar om relationer, drogmissbruk och hantering av husdjur. 

Ingen av texterna lyfter fram skilda synsätt eller värderingar då bara en subjektsposition får 

komma till tals i respektive text. Problemen framställs därmed ur endast en synvinkel. 

Arbetsuppgifterna efterfrågar läsarens åsikter men uppmanar inte explicit till att de ska 

diskutera utom i den sista extrauppgiften som ska diskuteras i grupp i klassen. Två frågor 

riktas direkt till läsaren medan övriga är allmänt ställda. Resultatet kan därför bli att läsaren 

funderar själv utan att diskutera med andra förutom i den sista gruppuppgiften.  

 

 

 

Vad erbjuds läsaren att lära sig tala om? 
Texter och arbetsuppgifter kan inte sägas stämma överens med deliberativa samtal och 

dialogiska klassrum då läsaren inte explicit uppmanas att diskutera textinnehållet 

intersubjektivt även om flera andra kriterier för dessa teorier uppfylls. Läsaren erbjuds att lära 

sig tala om de problem som framställs i texterna utifrån sina egna åsikter. Det innebär att 

läsaren erbjuds lära sig tala om en pojke som sviker en flicka samt vad läsaren själv anser om 

dessa personer och hur flickan ska agera. Läsaren erbjuds också att lära sig tala om hur 

eventuella drogproblem kan synas hos en ung människa och med vem en kamrat bör ta upp 

dessa eventuella problem. Slutligen erbjuds läsaren att lära sig tala om en hund vars 

aggressivitet överstiger det en människa vanligen möter hos hundar under sin livstid. 

Erbjudandet inkluderar även att lära sig tala om hur en familj som möter en sådan hund samt 

även hundägaren bör agera. 

 

 

 

 

”Kein schöner Tag” (Der Sprung 4, s. 46-47) 

 

 

Detta är en berättande text skriven i kronologisk ordning, dåtid och med specifika subjekt av 

Ingrid Bachér. Händelserna beskrivs ur en subjektsposition, ur barnet Lenas synvinkel men av 

en berättare som iakttar dem utifrån. Författaren har använt aktiva verbformer där handlingar 

utförs avsiktligt och kan påverka andra (transitivitet). Här är det Lenas subjektsposition som 

påverkas av andras handlingar. Läsaren får följa Lenas tankar och känslor kring det som 

händer vilket gör att hennes subjektsposition helt instämmer i det hon säger (modalitet). Detta 

kan sammantaget ge läsaren en känsla av att innehållet bygger på sanning. 
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I texten används ordet Kinder (barn) i sammanhang med berättelsens huvudperson, Lena men 

fotot som illustrerar texten visar en flicka i tonåren med skinnjacka och stora örhängen.  

I berättelsen utsätts Lenas subjektsposition för andra subjektspositioners likartade handlande. 

Flera av dessa subjektspositioner utgår från ett felaktigt antagande när de agerar gentemot 

Lenas, dock inte alla. Lena tolkar dock att alla handlingar sker på grund av samma orsak 

eftersom hon inte vet vad det rör sig om och blir ledsen och orolig. Handlingarna innebär att 

hon ställs ensam och utanför både gemenskap och deltagande i skolan. Skolkamrater och 

lärare hälsar inte, hon får inga frågor i klassrummet, hennes bänkkamrat flyttar och hon har 

ingen att vara med på rasten. Hon får dessutom en anonym lapp på sin bänk där det står 

”tjuv”.  
                                   ”Was soll los sein?, sagte die Freundin und lief fort.”, “Ein Lehrer  

                                   ging vorbei. Er sah sie an, und dann blickte er weg.”, ”Alle freuten  

                                   sich, nur sie war ausgeschlossen.”, “Auf ihrem Platz lag ein Zettel. 

                                   “Dieb” stand darauf  (Der Sprung 4, s. 46-47).”      

 

                                   ”Vad skulle vara fel? sa kompisen och sprang iväg.”, ”En lärare gick  

                                     förbi. Han såg på  henne och tittade sedan bort.”, ”Alla gladde sig,  

                                     endast hon var utesluten. ”, ”På hennes plats låg det en papperslapp 

                                     där det stod ”Tjuv”.”                                                       

 

Litet senare uppdagas det att Lena blivit oskyldigt anklagad för att ha stulit pengar ur 

klasskassan. Allt blir som förr men för Lenas subjektsposition har något förändrats. För henne 

känns det som om hon har förlorat något och hon vill inte prata med sin kamrat på hemvägen 

efter skolans slut. Hennes subjektsposition kan sägas bli beskriven via hennes reaktioner på 

andras handlande och de andra subjektspositionerna som alla handlar likartat då de utesluter 

henne, blir beskrivna via sina handlingar.  

 

 

I arbetsuppgifterna uppmanas läsaren att diskutera tillsammans på svenska eller tyska. 

Diskussionerna ska behandla varför ingen vill prata med Lena samt varför Lena inte vill prata 

med sin kamrat när de går hem från skolan efter dagen.  

 

 

 

Vad gör texten? 
Texten behandlar två ämnen som är gemensamma för samhället då det handlar om stöld av 

andras egendom och en individs uteslutning ur en gemenskap. Dessa ämnen kan båda finnas 

med i läsarens vardag. Texten kan locka fram läsarens känsloreaktioner då Lena blir felaktigt 

anklagad och därigenom även utesluten av sina kamrater. Hon uppfattar det också som om 

hon blir ignorerad av lärare men i det ena fallet beror lärarens handling på att han just har 

bråkat med en kollega. Han hälsar därför inte på henne när de möts.   

 

 

Texten framställer två subjektspositioner, enligt min analys: Lenas samt alla andras då de 

agerar lika genom att utesluta henne från gemenskapen utan att veta om hon verkligen har 

stulit eller inte. Texten uppmanar därigenom inte läsarna att reflektera över situationen som 

helhet. Jag menar då att båda subjektspositionerna presenteras var för sig som isolerade 

enheter. Dessa varken möts intersubjektivt eller reflekterar på varsitt håll över situationen i 

texten. Båda subjektspositionerna tar situationen för given. Lena varken förstår vad som 

händer eller frågar efter orsaker. De övriga ifrågasätter inte Lenas skuld, inte ens hennes 

kamrat. Situationen blir då låst tills det uppdagas att Lena inte har stulit. När detta blir klart 

för alla återgår allt till det vanliga utom för Lena som känner att hon har förlorat något.    
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De två arbetsuppgifterna har ett tydligt syfte, att diskutera två frågor. I dessa ska läsaren visa 

att det förstått varför ingen vill prata med Lena samt diskutera varför Lena inte vill prata med 

kamraten när allt ska vara bra igen. I den sista ska läsaren alltså reflektera över varför Lena 

har reagerat som hon gjort. Läsaren uppmanas inte att reflektera över den andra 

subjektspositionens agerande, om det är ett vanligt handlande och i sådana fall varför eller om 

det finns möjligheter att göra något åt det eller om det är ett bra handlande. Denna 

subjektsposition får inte heller komma till tals för att ge sin åsikt på saken. Eleverna 

uppmanas då inte till att beskriva olika förhållningssätt på ett sådant problem, enligt min 

analys.  

 

 

 

Vad erbjuds läsaren att lära sig tala om? 
En arbetsuppgift efterfrågar läsarens argument för sina åsikter för att stimulera till reflektion 

och eget tänkande men text och arbetsuppgifter faller ändå inte inom ramen för deliberativa 

samtal och dialogiska klassrum. Skilda synsätt och värderingar lyfts inte fram och bryts mot 

varandra varken i texten eller via arbetsuppgifter. Läsarna uppmanas inte heller till att 

beskriva olika förhållningssätt eller att ta andra perspektiv till problemet. Läsaren erbjuds 

därmed att lära sig tala om de olika subjektspositionernas agerande som något naturligt, dvs 

att inte ifrågasätta när någon anklagas för något och att acceptera när man som individ blir 

utsatt.   

 

 

 

7. Diskussion 
 

 

Då syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt tyska kan fungera som ett 

demokratiämne har jag tittat på vad elever som studerar tyska i år nio erbjuds att lära sig prata 

om och ställt detta undervisningsinnehåll i relation till teorier om deliberativa samtal 

(Englund 2007) och dialogiska klassrum (Dysthe 1996). Dessa teorier belyser några av de 

dimensioner ett utbildningsväsen behöver innehålla för att kunna fostra sina medlemmar till 

ett demokratiskt beteende (Dewey 1996, Englund 2007). Med ett demokratisk beteende menas 

här en kommunikativ förmåga att lyssna och argumentera över vad som är viktigt och rättvist 

i diskussioner kring frågor som berör samhällets medlemmar. Denna kommunikativa förmåga 

sägs ha chans att utvecklas i utbildningen om eleven får delta i demokratiska processer i ett 

här och nu och där eleven också betraktas både som en fullvärdig samhällsmedlem och som 

en som måste tränas för att kunna utveckla sina demokratiska beteenden (Dewey 1996, 

Englund 2007, Liljestrand 2011). Ett sådant demokratiskt utbildningsuppdrag förmedlas också 

till skolan via skollagen (2010:800), läroplanen (Lgr11) och delvis genom de olika ämnenas 

kursplaner (Lgr 80, Lpo 94, Lgr 11). Slår då detta igenom i utformningen av läroböcker för 

respektive ämne, eller specifikt språkämnet tyska, som studeras i denna uppsats eller verkar 

det som om enbart kursplanerna styr läroböckernas innehåll i ämnet tyska?  Om jag jämför de 

undersökta läroböckerna med den kursplan under vilken de är skrivna, ser det nästan ut som 

om kursplanen är den mest styrande faktorn för läroböckernas val av innehåll.  

 

 

Kursplanen utifrån Lgr 80 har jag tolkat peka i två riktningar för undervisningen, dels att 

eleven ska utveckla sin förmåga att ge och ta information i talsituationer, dels att eleven ska 



 56 

tränas i att uttrycka känslor, önskemål och åsikter. Detta kan, enligt kursplanen, kopplas till 

ett innehåll som utgår från målspråkslandets vardags-, arbets-, och samhällsliv, exempelvis 

aktuella problem, något som kan ge eleverna möjlighet att reflektera över sådant som berör 

dem och därmed också ge dem möjlighet att skapa något nytt (Lgr 80, s. 83f). I läroböckerna 

erbjuds eleven emellertid framförallt att lära sig tala om ungdomar och kulturer utifrån 

stereotyper och motpoler. Dessa motpoler framställs främst ur den ena motpolens synvinkel, 

den som kan tänkas passa in i rådande moral. Med detta menar jag att tidens moral framställs 

via den ena motpolen så att den blir tydlig och svår att protestera mot för läsaren. Texterna får 

därigenom en fostrande inriktning. Läsaren får exempelvis ta del av negativa händelser i 

samband med lata och ansvarslösa ungdomar. Endast i en av de analyserade texterna med 

arbetsuppgifter erbjuds eleven att ta ett reflekterande perspektiv där det ges möjlighet att 

undersöka olika synvinklar och värderingar. Det handlar då om relationen mellan en mor och 

dotter. Läsaren erbjuds också att lära sig tala om tysk och turkisk kultur som motpoler, den 

turkiska som mer sluten och mindre öppen för andra kulturer än den tyska. 

 

 

Nästkommande kursplan för moderna språk från 1996 har ett svagare fokus på 

elevdemokratiska erfarenheter i klassrummet, enligt min uppfattning. Kursplanen nämner 

dialogiska situationer men betonar framförallt förmågan att framföra och ta emot budskap, att 

berätta, beskriva samt att uttrycka sina upplevelser eller tankar. I de äldre åren ska 

undervisningen dessutom lägga fokus på språkets formella sidor så att elevens förmåga till 

språklig variation övas (Kursplaner för grundskolan 1996, s. 2). Hur ser det då ut i 

läroböckerna under denna kursplan? Här erbjuds eleven till viss del att uttrycka egna tankar 

om eget TV-tittande och dess eventuella konsekvenser även om läroboken enbart framställer 

fraser och ord som passar främst en synvinkel, den att för mycket tittande är skadligt. För 

övrigt erbjuds läsaren att lära sig tala om ungdomar som vore de alla lika med fokus på 

utseende, sex och utgång samt att intoleranta individer inte ska erbjudas hjälp till förändring. 

Eleven ges ett ordförråd inom dessa områden. 

  

 

Den sista kursplanen som tas upp i den här uppsatsen, kom 2000 och har dubbla inriktningar 

som till viss del står i motsats till varandra, enligt min uppfattning. Enligt denna ska 

språkundervisningen ge möjligheter till flerstämmig kommunikation där eleven kan vara aktiv 

och med ett autentiskt språk starta något nytt. Betygskriterierna betonar dock receptiva, 

interaktiva och produktiva färdigheter som ska användas i enklare vardagliga samtal och som 

kan bedömas. Eleven blir då bedömd efter hur tekniskt väl hon kan använda dessa färdigheter 

(Kursplaner och betygskriterier 2000, s. 31f). De texter som producerats utifrån denna 

kursplan och som jag har analyserat, erbjuder läsaren framförallt att lära sig tala om ungdomar 

utifrån stereotyper som tycker om att konsumera kläder och nöjen men också om hur 

drogproblem kan visa sig hos en ung människa samt hur man bör agera kring en extremt 

aggressiv hund. Läsaren erbjuds att lära sig tala utifrån egna erfarenheter endast via en av de 

analyserade texterna och då handlar det om en pojkes svek mot en flicka. Läroböckernas 

texter om ungdomar har alltså främst fokus på konsumtion av olika slag, ungdomars 

drogproblem, svek och husdjur. Ord och fraser inom detta område blir det basförråd eleven 

erbjuds att lära sig. 

 

 

Det blir tydligt att läroböckerna i mångt och mycket följer kursplanernas intentioner och i 

mindre omfattning skollagen och läroplanen som båda tydligare betonar skolans demokratiska 

uppdrag. Lärobokstexterna uppmanar alltså endast i enstaka fall till deliberativa samtal och 
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dialogiska klassrum så att klassrummet kan utvecklas till en demokratisk mötesplats där 

skilda synsätt kan komma i dagen och sakligt bli prövade i diskussioner (Englund 2007, 

Dysthe 1996). Därigenom blir det svårare för eleverna att tillsammans skapa ny mening i ett 

här och nu och att outtalade värderingar i stället förmedlas till dem via den sensmoral texter 

och arbetsuppgifter framställer. Det blir även svårare för eleverna att utgå från och upptäcka 

grunden för sina egna åsikter, enligt teorier för dialogiska klassrum (Dysthe 1996) för att i 

förlängningen kunna distansera sig och diskutera dessa åsikter ur ett bredare perspektiv så att 

temporär konsensus kan uppnås, enligt teorier för deliberativa samtal (Englund 2007). Detta 

kan få konsekvenser för eleven då det, enligt Dewey (1996), främst är den sociala miljön som 

formar elevens mentala och emotionella dispositioner för sina beteenden genom att engagera 

dem i olika aktiviteter. Som jag ser det är det klassrummet och dess aktiviteter som är den 

sociala miljön i det här fallet. 

 

 

De flesta lärobokstexter uppfattar jag därför ha en monologisk utformning, dvs deras 

yttranden är enkelriktade. Innehållet kan inte förstås på så många sätt varför budskapet blir 

tydligt och svårt att ifrågasätta (Bronäs 2000, s. 30f). På vilket sätt tolkar jag då att 

läroböckernas yttranden föregriper eleverna möjliga svar med utgångspunkt från Bakhtin 

(1997), dvs på vilket sätt styr läroböckernas texter och arbetsuppgifter det sätt på vilket 

eleverna kan svara på dem?  

 

 

Texterna från den första periodens kursplaner tycker jag har en tydlig moraliskt fostrande 

karaktär medan den sista är mer inriktad på att fostra till individens konsumtion och ytliga 

nöjen. Vilka svar kan detta framkalla hos eleven? Då jag tror att en läsare alltid på något sätt 

måste förhålla sig till det hon/han läser, kan det i det här fallet innebära att läsaren/eleven mer 

eller mindre medvetet bedömer sig själv och även andra i relation till de värderingar och 

personligheter som utan diskussion framställs via texterna. Det kanske också finns en risk att 

läsarens syn på hur en människa får vara, begränsas efter de mallar texterna förmedlar. Vad 

konsekvenserna av detta kan bli går naturligtvis inte att säga men jag tycker det kan vara värt 

att fundera över vilket meningsskapande detta erbjuder eleverna Tränas de exempelvis att på 

ett demokratiskt och ansvarsfullt sätt hantera värderelaterade skillnader och ges de chans till 

ett kontinuerligt växande i ständigt nya frågeställningar (Dewey 1916, Englund 2007)? 

  

 

Då jag uppfattar utbildning som en blandning av att lära de normer, värderingar och 

kunskaper som behövs för att ett samhälle ska fungera och samtidigt av att lära ett kritiskt 

tänkande kring just dessa normer, värderingar och kunskaper med ett bättre samhälle i sikte, 

blir det svårt att sätta gränsen för när det ena eller andra ska dominera. Hur mycket måste en 

individs inlärning styras för att ett samhälle ska kunna vara tryggt och stabilt om man ställer 

det i relation till hur mycket personlig frihet ett stabilt, rättvist och demokratiskt samhälle 

måste ge sina medlemmar? Teorierna kring deliberativa samtal och dialogiska klassrum 

betonar båda mångfald men blir det inte svårare att få ett tryggt och rättvist samhälle om det 

finns för mycket mångfald att temporärt enas kring enligt deliberativa samtalsteorier eller att 

diskutera kring enligt dialogiska klassrumsteorier? För mycken mångfald kanske innebär för 

stor osäkerhet? Kanske måste det ändå finnas en gräns för den personliga friheten då för 

mycket förhandling kan leda till stagnation i stället för utveckling. Man kommer ingestans. 

Enligt min uppfattning är det ändå mycket viktigt att reflektera över vilka möjligheter till 

meningsskapande som läroböckers texter erbjuder sina läsare/elever och vilka värderingar 

eller normer som förmedlas vid inlärning av dem.  I senaste kursplanen sägs ju språk vara 
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människans redskap för att tänka (Lgr 11). Då kan även dessa korta och bagatellartade texter i 

läroböcker för moderna språk påverka hur läsare/elever tänker om världen och även sig själva 

i relation till den. Ett polariserat innehåll i en text kan ju exempelvis stärka ett polariserat 

tänkande om människor och fenomen ute i samhället. Jag menar också att man kan ifrågasätta 

om dessa texter, enligt Englund (2007), verkligen inbjuder eleven till att vara både genuint 

delaktig i och moraliskt motiverad för att ta till sig kunskap och med den som utgångspunkt 

bli van att ta ställning i olika frågor. Europarådets utbildningsmål med moderna språk, att 

stärka ett demokratiskt medborgarskap genom att främja ett självständigt tänkande 

(Skolverket 2009, s. 4) kan då bli svårt att uppnå. Vilka konsekvenser kan då mina resultat i 

denna studie ha för ämnet tyska som demokratiämne? 

 

 

Eftersom jag helt och hållet utgår från teorin i den här uppsatsen lägger jag ingen vikt vid vad 

som egentligen händer i klassrummet när en lärare behandlar en lärobokstext tillsammans 

med sina elever. En lärare har ju stora möjligheter att öppna för möten som kan ge eleverna 

demokratiska erfarenheter i ett här och nu genom att exempelvis erbjuda samtalstillfällen som 

bygger på öppna frågor kring ett textinnehåll. Detta för med sig att den undervisning som 

utgår från någon av de läroböcker jag har analyserat här är beroende av att läraren ofta arbetar 

mot lärobokens intentioner för att eleven ska kunna få demokratiska erfarenheter i ett här och 

nu. Visserligen måste lärobokstexter generellt sett hålla sig inom vissa ramar för att elevens 

kunskaper utifrån dem ska kunna utvärderas (SOU 2003:15) men intentionerna med 

lärobokstexternas innehåll bör studeras då de syftar framåt mot ett framtida samhälle (Apple 

& Smith 1991): ska eleven lära sig att problematisera innehåll eller att okritiskt reproducera 

det (Skolverket 2006:284)? Det måste således vara viktigt att fundera över vad elever som 

studerar tyska i år nio erbjuds att lära sig tala om. 

 

Det resultat som framkommit i studien menar jag ganska väl uppfyller det jag strävat efter: att 

studera vad elever erbjuds att lära sig tala om i relation till deliberativa samtal och dialogiska 

klassrum. Begrepp från den kritiska lingvistiken har blottlagt en del av texternas mer 

underförstådda budskap och det har varit möjligt att ställa dessa textanalysers resultat i 

relation till de teorier jag har som grund för den analysmodell jag skapat.  

 

Vad har jag då lärt mig? Att arbeta med uppsatsen har för mig inneburit att gå in i ett 

teoretiskt spår, hålla mig där och att med hjälp av det försöka filtrera och vaska fram innehåll 

som jag tidigare inte har lagt märke till i lärobokstexter. Jag har därigenom blivit mer 

medveten om hur en text kan byggas för att ge en specifik vinkel av händelser eller 

värderingar för att därigenom locka fram vissa svar hos eleven, enligt Bakhtins (1997) teorier 

kring talgenrer. Det gör det lättare att påvisa detta för eleven så att hon/han själv kan bli mer 

kritiskt inställd till texter, förhoppningsvis många typer av texter. Det innebär också att jag 

själv kan diskutera texters innehåll ur ett bredare perspektiv med mina elever samt även 

tillsammans med eleverna fundera över varför en lärobok framställer innehåll som de gör. I 

sådana diskussioner som naturligtvis måste ske på svenska kan jag kanske själv öppna för 

situationer i klassrummet som ger eleverna demokratiska erfarenheter i ett här och nu. 

 

 

Min egen uppfattning av vad som är rättvist och riktigt har nog starkt påverkat mitt val av 

uppsatsens innehåll eller kanske snarare mitt val av teorier för textanalys. Jag har personligen 

väldigt svårt för normer som talar om hur en människa får vara om det inte handlar om, vad 

jag uppfattar, något som skadar någon annan. Val av teorier för uppsatsens textanalyser är 

därför normkritiska. Jag hade kunnat tänka annorlunda och i stället undersöka hur eleverna 
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själva uppfattar innehåll i läroböcker. Det hade varit intressant att exempelvis studera vad 

elever anser vara självklart och sant eller vad de reagerar på när de läser läroböckernas texter. 

Detta hade kunnat ske med hjälp av intervjuer. En begränsning är dock exempelvis 

svårigheten att få elever att läsa och begrunda så många olika texter som ingår i den här 

uppsatsen. Då hade jag kanske fått hålla mig endast till de böcker som används i 

undervisningen idag. En annan svårighet jag föreställer mig dyker upp vid intervjuer, är att 

intervjuarens frågor till viss del styr elevens svar om jag utgår från Bakhtins teorier kring 

dialog. Eleven svarar på vad hon/han tror efterfrågas. Kanske går det i stället att undersöka 

vad elever tolkar in i en text genom att genomföra diskussioner med öppna frågor kring texten 

i grupp. Dessa diskussioner skulle då kunna öppna för ett mellanrum som kanske leder till att 

eleven gör demokratiska erfarenheter i ett här och nu. 
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